
      
 

Uppsala 4/12 2007 
 
 
 
Kära vänner! 
 
Det lackar mot jul, och vi ska snart få fira födelsen av Guds egen son in i 
den här världen. Gud blir människa och ger sig själv till mänskligheten, och 
vi som har lärt känna honom har fått uppdraget att bära samma gåva vidare 
till andra! 
 
För det är ju det det handlar om, detta med Salt. Vi vill att barn och 
ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Tänk 
vilken fantastisk målsättning!  
 
Vi som jobbar på Salt riks är ödmjukt medvetna om att det stora arbetet för 
att förverkliga denna vision sker på lokal nivå, närmare bestämt i de snart 
130 olika sammanhang som finns anslutna som föreningar i Salt. Med detta 
brev vill vi därför först och främst uttrycka vårt varma TACK för alla de 
insatser som vi vet att ni har gjort under det gångna året! 
 
Sen vet vi ju alla att det för vårt gemensamma arbetes skull behöver 
redovisas vad som faktiskt har skett i våra föreningar under året. Dels 
handlar det om statistik på medlemmar, där underlaget är de medlemslistor 
som vi tidigare har skickat ut och som även kan laddas ner på hemsidan, 
dels om lite enkla uppgifter om föreningens verksamhet och styrelse. Med 
detta brev bifogar vi den blankett som vi vill att ni använder för detta. 
 
Några saker som vi tror kan vara bra att förtydliga i anslutning till 
statistikrapporteringen är: 
 

• Det är viktigt att era medlemslistor är korrekt ifyllda. Även exempelvis datum för 
namnunderskrift eller inbetalning av medlemsavgift behöver finnas med. 

• Statistikblanketten ska senast den 31 januari skickas in i original till er 
distriktsexpedition. Ett tips är dock att behålla en kopia av blanketten i föreningen. 
(Detta gäller även de föreningar som fyller i statistiken på webben.) 

• Statistikblanketten för Salt ska inte blandas ihop med den blankett som skickas ut 
till alla EFS-föreningar, och där även antalet barn och ungdomar ska fyllas i. EFS-
statistiken avser SST-bidragen (Statens Stöd till Trossamfunden), som alltså är något 
annat än de statsbidrag som utbetalas till Salt. 

 

Till våra scoutkårer vill vi även påminna om följande: 
 

• Alla scoutkårer får också en blankett från KFUK-KFUMs scoutförbund, som de 
behöver få in för sin statistik. 

• Om ni ännu inte har fört in tillägget i § 2 [”Föreningens scoutarbete är dessutom 
anslutet till KFUK-KFUMs scoutförbund enligt sektionsavtal för EFS scout.”] ber vi er 
att göra detta så snart som möjligt. 

• För att medlemsantalet i Regina för nästa år ska kunna bli korrekt behöver ni redan 
i år, senast den 31/12, avregistrera alla medlemmar som har slutat under 2007. 

 

Var god vänd! 



Livskraft 28/12 2007 – 1/1 2008 
Nyårslägret Livskraft anordnas liksom tidigare på fyra olika ställen i landet: 
Älvsbyn, Strömbäck, Uppsala och Sundsgården. Ett perfekt läger för den 
som är i gymnasieåldern! Mer info finns på www.livskraft.efs.nu. 
 
Salts årsmöte 2/5 2008 
Salt håller sitt årsmöte den 2 maj under EFS och Salts årskonferens i 
Halmstad 1-4 maj. Vi hoppas på många ombud, kloka samtal och goda 
beslut! Motioner ska vara insända till Salt riks senast den 29 februari (för 
stadgeändring senast den 31 januari). Skicka er motion till Salts styrelse, 
Salt, 751 70 Uppsala alternativt på mail salt@efs.svenskakyrkan.se. 
 
Patrullriks 27/7-2/8 2008 
Som vi hoppas att alla redan vet är det snart dags för Patrullriks, denna 
gång i Mjösjöliden utanför Piteå. Patrullriks, som nästa år arrangeras för 
14:e gången i världshistorien, är Salts överlägset största evenemang. Du är 
välkommen med din scoutkår, Salt-grupp, FG/PG-grupp och andra 
intresserade. Låt oss tillsammans få en underbar vecka i Norrbotten! Mer 
info finns på www.patrullriks.nu. 
 
TEJP 5-10/8 2008 
TEJP arrangeras nästa sommar för 5:e gången, och liksom tidigare blir 
platsen Dekarsön utanför Örnsköldsvik. Målgruppen är ungdomar och unga 
vuxna, 16 till 30 år, och temat är ”Guds barn”. Mer information kommer 
under våren! 
 
Vill du komma i kontakt med någon på Salt riks?  
Tveka inte att höra av dig! 
 
Martin Alexandersson  018-169846 / 0702-999383 
ungdomskonsulent/  martin.alexandersson@efs.svenskakyrkan.se
vik missionskonsulent 

 
Helena Cashin  018-169846 / 0702-999360 
vik ungdomskonsulent  helena.cashin@efs.svenskakyrkan.se  

 
Olof Edsinger   018-169853 / 0702-999316 
generalsekreterare   olof.edsinger@efs.svenskakyrkan.se

 
Nanne Näslund  070-3047046 / 0660-15988 
barn- och scoutkonsulent  marianne.naslund@efs.svenskakyrkan.se
 
(På julkortet ser ni även vår missionskonsulent Viktoria Nordén, som nu är mammaledig, 
samt Hans Bolin på Hållands folkhögskola, som under Viktorias bortavaro arbetar med 
Salts utbytesprogram.) 
 
Allt gott önskar vi på Salt riks! 
 
 
 

PS. Behöver ni ändra adress till kontaktperson eller ordförande i er förening? 
Ring eller skicka ett mail till Helena Cashin! 
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