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DAGORDNING
SALTS ÅRSMÖTE 2016-05-06
@ ROSENBORGSHALLEN, SÖDERTÄLJE

§ -2 Välkommen

§ -1 Årsmötesintroduktion – Hur fungerar ett årsmöte?

 

§ 1 Salts ordförande inleder årsmötet 

§ 2 Vi bestämmer hur många som får rösta under årsmötet, sk röstlängd

§ 3 Vi väljer ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet SIDA 11

§ 4 Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna

§ 5 Vi beslutar om alla har fått veta i tid när och var årsmötet ska hållas

§ 6 Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under årsmötet

§ 7 Styrelsens får berätta om Salts verksamhet under 2015 

  a) Verksamhetsredovisning och uppföljning av förra årsmötet SIDA 3–10

  b) Ekonomisk redovisning SIDA 13

§ 8  Vi får höra revisorernas berättelse 

§ 9  Vi beslutar om ansvarsfrihet

§ 10  Vi väljer nya personer som ska sitta i Salts styrelse SIDA 11–12

§ 11  Presentation av förslag på en ny organisation för Salt

§ 12  Vi bestämmer en plan för vad Salt ska göra 2016-2017 SIDA 14

§ 13  Vi bestämmer ramen för ekonomin 2017 SIDA 13

§ 14  Val av tre revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår samt revisor för 
 ansökan om statsbidrag SIDA 11

§ 15  Vi väljer en valberedning som ska föreslå människor till styrelsevalet mm 2017 SIDA 11

§ 16  Övriga frågor

§ 17  Vi tackar de som slutat i styrelsen

§ 18  Ordföranden avslutar mötet
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SALTS ORGANISATION
Basen för Salts arbete är de lokala 
föreningarna. Dessa är anslutna till 
Salt riks och, där sådant finns, Salts 
distrikt. Ansvaret för kontakten mellan 
distrikts- och lokalplanet ligger dock 
på de flesta håll på EFS. Salt har på alla 
nivåer en demokratisk struktur, något 
som också krävs för att Salt ska ha rätt 
till stats- och landstingsbidrag.

STYRELSENS ARBETE
Salts styrelse har under våren bestått av 
Charlotte Erdtman (ordf ), Charlotta 
Nordström (vice ordf ), Petrus 
Halvarsson (sekr), Viktor Andersson, 
Lovisa Bergner, Samuel Hellgren, 
Malin Henrysson (Nording), Nils 
J Lundgren, Robert Strand, Petter 
Sundqvist, Simon West och Maria 
Wiberg Persson.

Under hösten har styrelsen 
bestått av Charlotte Erdtman (ordf ), 
Charlotta Nordström (vice ordf ), 

Jonatan Janerheim (sekr), Viktor 
Andersson, Petrus Halvarsson, 
Magdalena Jerlström, Nils J Lundgren, 
Malin Nording, Elsa Sundin, Maria 
Svensson, Johannes Weister och Simon 
West.

Under 2015 har styrelsen haft fem 
protokollförda sammanträden, varav ett 
konstituerande, under sammanlagt elva 
dagar. Viktiga frågor har varit framtida 
sommarläger, ungdomsverksamheten 
inom Salt, insamling och intäktsökning 
samt strategiska samtal kring det 
internationella arbetet. 

INLEDNING
Det har varit ett intensivt år för Salt, inte minst hösten. Men låt oss ta det från början.

2015 inleddes med Byggplats och rådslag i Uppsala där unga fick chans att samtala och tycka till om Salts arbete. 
Under helgen gavs även tillfälle för saltare och EFS:are att mötas och samtala om det organisationsförändringförslag 
som det arbetas med. En lärorikhelg på många sätt.

Förutom några tjänsteförändringar under våren låg annars mycket fokus på årskonferensen i Umeå och det faktum att 
Salt hunnit bli tio år. I samband med årskonferensen hade vi nöjet att i sann EFS-anda släppa vår första jubileumsbok 
med spännande berättelser och vittnesbörd från våra första år. Dessutom kunde vi fira med både årsmöteskalas och 
jubileumsgudstjänst, fantastiskt roligt!

Sommaren blev dessvärre tråkigare än vi trott när vi tvingades ställa in vår nya lägersatsning Brännpunkt på grund av 
för få anmälda. Det blev startskottet för en omfattande analys av vårt gemensamma ungdomsarbete i Salt och EFS. 
Resultaten av detta är bland annat styrelsen beslutat att, i alla fall för nu, pausa sommar-rikslägren och istället hitta 
andra vägar för de syften lägren haft. 

Efter sommaren följde en intensiv höst. Den inleddes med en Soul Children-festival i Stockholm som fick inspirera 
lokala körer i hela landet. I oktober var Salt representerat i en konferens i Oslo tillsammans med andra inomkyrkliga 
nordiska barn-och ungdomsorganisationer. Konferensen hade temat ”Att vara luthersk i vår tid” och var en lärorik 
sammankomst som gav mersmak för arbetet på hemmaplan. Även EFS och Salts medarbetardagar i Etiopien första 
veckan i november fick bli till välsignelse för individer, sammanhang och rörelsen i stort.

Salt hann också med att stå med som arrangör för den ekumeniska ungdomsledarkonferensen Kallad i Linköping. 
Under en helg samlades nästan 500 unga ledare från flera olika samfund för inspiration, seminarier, fortbildning och 
gudstjänster. Det är gott att finnas mitt i det arbetet!

Styrelsens ambition är att allt Salts arbete ska ske i syftesparagrafens anda: att barn och ungdomar ska få lära känna, 
komma till tro på och följa Jesus Kristus. I det följande vill vi redogöra för vad detta har inneburit under 2015.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



4

FÖRENINGSSTATISTIK
Salt hade vid 2015 års utgång 146 
anslutna föreningar, varav 18 var 
vilande. Den medlemsstatistik som 
rapporterades in till Salt vid 2016 års 
början visar att Salt under 2015 hade 
7492 medlemmar, varav 6627 mellan 
6 och 25 år. Detta är en ökning med 
282 medlemmar jämfört med året 
innan. Antalet medlemmar mellan 6 
och 25 år 2015 ligger till grund för 
statsbidragen till Salt för 2017. 

Under 2015 anslöt sig följande 
föreningar till Salt: Salt Norrfjärden, 
Salt Älmhult, Salt Sjulsmark, Salt 
Töllsjö, Torslanda Soul Children, 
Sandvikengårdens kommunitet, Salt 
Idre-Särna, Nynäsalt och Salt Rosvik.

EKONOMI
För 2015 fick Salt drygt 2,2 miljoner kr i 
statsbidrag. Vi fick även ett bidrag på ca 
533 000 kr (varav 178 000kr överförts 
från 2014 och 178  000kr flyttas till 
2016) från Svenska Missionsrådet för 
vårt volontärprogram, och vi fick en 
delad rikskollekt i Svenska kyrkan på 
ca 590 000 kr. Övriga bidrag, utöver 
gåvor och kollekter, kom från Gustav 
V:s 90-årsfond, Arbetsförmedlingen, 
Stockholms stift och ELM syd samt från 
våra folkhögskolesamarbeten. Tack vare 
sponsorerna Perfekta of Sweden, Wiks 

möbler, Pawitec AB, Familjerådgivning 
Bengt Gustavsson, Evas strutsar, RDA 
konsult, Hemligheten, Lövsjö gård 
och Gemgård AB har vi också kunnat 
uppmärksamma jubileumsåret Salt 10 
år lite extra!

Föreningsbidragen på 50 kr/medlem 
minus försäkring och en administrativ 
avgift betalades ut till alla aktiva 
lokala föreningar. Utöver löpande 
kostnader för exempelvis styrelse 
och anställda utgjorde satsningen på 
söndagsskolmaterialet skatten den 
enskilt största budgetposten. 

Under året har vi arbetat mycket 
med att öka insamlingen och är 
fortsatt tacksamma över den delade 
rikskollekten i Svenska Kyrkan. Tecken 
kan skönjas att kommande ekonomiska 
år blir mer utmanande än de senaste. 

ANSTÄLLDA
Hela året

Johanna Björkman arbetade som 
generalsekreterare på 100 %.  
Rakel Brandt anställdes i januari som 
skatten-redaktör, under våren på 60 
% och sedan på 65 %. 
Anders Brunnegård arbetade som 
scoutkonsulent på 100 %. 
Markus Holmström arbetade på 90 
% som organisationssekreterare och 
kommunikatör.

Vincent Ihlberg fortsatte sin tjänst 
med Team Jesus Generation på 
Åredalens folkhögskola samt som 
ungdomskonsulent på 30 %.
Viktoria Nordén var under året 
tjänstledig från sin tjänst som 
missionskonsulent.
Nanne Näslund arbetade 40 % som 
barn- och musikkonsulent. 
Linnéa Svensmark arbetade heltid 
som ekonom och statistikansvarig. 
Linnéas tjänst delas med EFS riks i 
utbyte mot diverse andra tjänster från 
Administrativa avdelningen.
Maria Smeds var under hela året 
anställd för arbete med Soul Children 
på 20 % men var tjänstledig för studier 
under perioden aug-dec. 
Sofia Svensson vikarierade som 
missionskonsulent på 50 %.

Delar av året
Olof Edsinger arbetade 10 % som 
utvecklingskonsulent under våren och 
avslutade därefter sin tjänst på Salt 
efter 10 år.
Hanna Lundqvist arbetade under 
våren med EFS och Salts bibelår på 20 
%, varav 5% finansierades av Salt. 
Rebecca Åsman vikarierade under 
perioden augusti till december som 
Soul Children-ansvarig på 20 %.

Tjänstevolymen var under våren 605 
% och under hösten 595 %. 

Salts rikskansli 
leder arbetet 
inom Salt.
Från vänster: Nanne Näslund, 
Sofia Svensson, Vincent Ihlberg, 
Rakel Brandt, Anders Brunnegård, 
Linnea Svensmark, Markus 
Holmström, Johanna 
Björkman. Infälld: 
Rebecca Åsman
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SALTS SVERIGEARBETE
Läger och konferenser

Den 14–17 maj arrangerades EFS och 
Salts årskonferens i Umeå. Delar av 
programmet, liksom Salts årsmöte 
den 15 maj, genomfördes i Salts regi. 
Ungdomskonferensen gick under 
namnet Avtryck och riktade sig till 
ungdomar i åldern 15–20 år. Barn- och 
tonårskonferensen hade ca 70 deltagare 
och Avtryck hade ungefär 70 deltagare 
och ledare. Under konferensen inleddes 
också firandet av Salts 10-årsjubileum 
med ett födelsedagskalas och en 
jubileumsgudstjänst på fredagen. 
Antalet röstberättigade ombud på 
årsmötet var, mycket glädjande, hela 
80 stycken. Tema: Älskad Rustad Sänd. 
Under konferensen organiserade Salt 
även en Salt-hörna på EFS årsmöte.

Det var planerat att arrangeras 
ett nytt sommarläger för ungdomar 
under namnet Brännpunkt den 
5–9 augusti i Halmstad. Dock var 
antalet anmälda så pass få att lägret 
ställdes in. Detta föranledde många 
samtal i styrelse och regionalt kring 
sommarungdomslägrens framtid och 
styrelsen beslutade att inte planera för 
något sommarläger 2016 utan ladda 
inför tonårsbyn på Patrullriks 2017. 

Den 22-23 augusti arrangerades 
Soul Children-festivalen i Stockholm, 
för andra året i rad parallellt med 
Stockholm Gospel Festival. I festivalen 
deltog Oslo Soul Children under 
ledning av Soul Childrens grundare 
Ragnhild Hiis Aanestad tillsammans 
med svenska artisterna Emmy och Ella 
och Maria Nordenback. Festivalen 
hade snudd på dubbelt så många 
deltagare som året innan och en 
av höjdpunkterna var konserten 
på Medborgarplatsens trapp med 
gästdirigent från USA till stor publik i 
strålande solsken. 

Under nyårshelgen 15/16 
arrangerades Livskraft på fyra olika 
ställen runtom i landet. Målgruppen 
för dessa läger är årskurs 9 och uppåt. 
Sammanlagt deltog 493 deltagare och 
ledare på de olika lägren, en minskning 
med ca 50 personer från förra året. 

Framförallt lägret i Uppsala hade få 
deltagare men höll fortfarande lika hög 
kvalitet. 

Team Jesus Generation/
Teamlinjen
Team Jesus Generation (TJG) är Salts 
teamträningsskola i Sverige. Visionen är 
att få vara en växtplats där eleven får bli 
utrustad som ledare i församlingsmiljö 
och som del i ett team. Praktiken kan 
se lite olika ut men sker för det mesta 
i församling- och skolmiljö. Detta 
varvas med undervisning och studier 
under året. Utbildningen sker inom 
Åredalens folkhögskolas ram och flera 
av utbildningsveckorna är förlagda till 
folkhögskolan.

Under våren hade TJG totalt 
10 teamare på tre platser: Partille, 
Stockholm och Umeå.

Augusti 2015 började det nya läsåret 
med totalt 13 teamare fördelade på 5 
platser: i Ängelholm EFS, i Örebro 
(Sörbykyrkan och Brickebergskyrkan), 
Uppsala KRIK, Östersund EFS och 
Carlskyrkan i Umeå. 

Vincent Ihlberg är anställd som 
konsulent av Åredalens folkhögskola 
på 30 % och ansvarar för utbildningen 
tillsammans med Martin Boström och 
Sven-Erik Svensson från folkhögskolan.

Under hösten beslutades om ett 
namnbyte så Team Jesus Generation 
heter från och med årsskiftet 
2015/2016 Teamlinjen – ledare, 
lärjunge, församling. 

Barn och söndagsskola
Under 2015 har Salt fortsatt jobbat med 
söndagsskoleverktygslådan skatten. 
Det praktiska arbetet flyter på bra, 
mycket tack vare en stabil tjänsteman på 
redaktörstjänsten. Antalet abonnenter 
har dock gått ner något och det ger oss 
en ekonomisk utmaning. I december 
2015 var det knappt 250 abonnenter 
i Sverige och svensktalande Finland. 
Innehållsmässigt har årstemat för 
läsårets bibeltexter valts utifrån 
årstemat Tre i En, och materialet 
innehöll flera olika sätt att illustrera 
treenigheten för barn.  

Ungdomsledarkonferensen KALLAD i 
Linköping samlade nästan 500  
deltagare från hela Sverige!
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Soul Children
Soul Children-rörelsen är sedan 1 
januari 2015 etablerad i Sverige med 
Salt som huvudman och består idag 
av 28 körer från Lycksele i norr till 
Karlshamn i söder. 

De flesta körerna finns i Svenska 
kyrkan, några inom EFS och tre inom 
andra samfund. 

2015 har inneburit inspirationsdagar 
runt om i Sverige: Folkungakyrkan, 
Stockholm, Norrfjärden, Piteå, 
Vasakyrkan, Umeå, Soul Children-
spår i Salts barnkonferens i 
årskonferenshelgen i Umeå, Malmö 
och Karlshamn. I augusti gav Soul 
Children ut tweensandaktsmaterialet 
Btweens i samarbete med Bibeln idag. 
Det innehåller 15 andakter som också 
är kopplade till aktiviteter (lekar och 
tävlingar). Detta nummer av Btweens 
är det första av fler som finnas att 
översätta från Bibelleseringen i Norge 
(systerrörelse till Bibeln idag).

Scouting
Salt Scout gick in i tredje året 
som samverkansorganisation med 
Scouterna, tjugosjunde året som 
scouter. Namn och logga som vi antog 
2014 känns mer och mer hemtama.

Sommaren var som vanligt full 
av scoutläger och under vår och höst 
många traditionella scouthajker. Det 
största lägret var med all säkerhet 23:e 
Världsscoutjamboreen i Japan. Från 
Salt åkte deltagare från två scoutkårer.

I januari 2015 började vi 
skriva in våra scouter i Scouternas 
medlemsregister Scoutnet, det har 
förts in drygt 1100 scouter under 
året. Med registret får vi direktutskick 
av tidningen Scout till medlemmarna 
istället för buntvis via scoutkåren som 
förut. Medlemsavgiften kan också 
automatiskt faktureras medlemmarna 
individuellt, vilket framför allt några 
av de större kårerna utnyttjar.

Scoutledarforum 2015 förlades 
till Lögdö Herrgård utanför Timrå 
och en skara ledare fick bland annat 
genomgång av Trygga Möten, 
Introkurs för Scoutföräldrar och Salt 
Scout strategifunderingar.

Patrullriks 2017 Mossebo har 
fått en Lägerkommitté (LÄKO). På 
ekumeniska Barnledarkonferensen 
samt på Salt och EFS Årskonferens 
har Salt Scout presenterats. 
En ”Styrelseträff” har hållits i 
Stockholm mellan Scouterna samt 
samverkansorganisationerna NSF, 
Equmeniascout, FA-scout och 
KFUM-scout. Centrala Scoututskottet 
representerade Salt Scout.
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Soul Children och skatten var Salts 
två största satsningar för barn/
tweens under 2015. 
Soul Children-festivalen i Stockholm i augusti (ovan) var en riktig 
höjdpunkt under året och inom skatten grep man sig under hösten an 
frågan om Gud som treenig med årstemat Tre i en (vänster). 
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Outreach
I januari genomfördes Salts Outreach 
för första gången i Burma och hos vår 
partner Disciple Making Mission (DMM). 
Outreachen ägde rum den 2–16 januari 
2015. Åtta unga vuxna, inklusive teamledare, 
från Sverige deltog. Gruppen fick möta 
medlemmar i DMM:s husförsamlingar, 
delta i deras gudstjänster och där bidra med 
undervisning och vittnesbörd. Möjlighet 
gavs också att ta del av DMM:s utåtriktade 
arbete med engelskundervisning, 
idrottsaktiviteter med mera. 

Outreachen stöttades med medel från 
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Volontärprogrammet
2015 sände Salt ut fyra volontärer inom 
ramen för praktikantprogrammet som 
stöttas av SMR/Sida. I Buenos Aires, 
Argentina var Louise Granlund och Elina 
Ekman placerade. Louise med praktikplats 
på dagcentrat Centro Comunitario 
Renuevo och Elina med placering på 
förskolan La Colmenita. På båda platserna 
fick de finnas till för barnen och vara en 
extra hjälp för lärarna. Oskar Karlsson och 
Kristoffer Lindve sändes till Yangon, Burma 
för arbete med att lära ut engelska och vara 
en del av Disciple Making Missions (DMM) 
husförsamlingsarbete. Dessutom var Hanna 
Olander placerad hos missionärsfamiljen 
Hannes och Nora Sandahl i Tanzania för 
att hålla i förskola med deras barn och till 

Beachvolley i Burma.
Hösten 2015 sände Salt ut fem volontärer, 
två till Burma, två till Argentina och en till 
Tanzania. 

viss del delta i verksamheten på Bulongwa 
Children’s home.

Volontärarbetet i Burma och Argentina 
varade mellan september 2015 och februari 
2016. Volontärarbetet i Tanzania varade 
mellan augusti-december 2015.

BIAL
Barn i alla länder – BIAL – är barnens 
egen missionssatsning och sker i samarbete 
med EFS. Under 2015 samlades 1,9 
miljoner kr in till projekt i Eritrea, 
Etiopien, Malawi, Indien och Tanzania 
samt till satellitkanalen Sat-7 KIDS och 
skatten – på äventyr med Gud. Våra 
BIAL-missionärer har varit Ulf Ekängen 
och Maria Polback i Tanzania och Viktoria 
Nordén i Etiopien. 

BIAL har en arbetsgrupp med 
representanter från alla distrikt och Salts 
riksstyrelse. Under året stod platsen för 
Västsverige, Mittnorrland och Norrbotten 
vakant. Gruppmedlemmarna har under 
året till största delen funnits tillgängliga 
som resurser ute i distrikten samt planerat 
BIAL-inslagen under årskonferensen och 
där medverkat på Barnens konferens. 
Gruppen har haft Skype-möte och 
mailkontakt. 

Som ett hjälpmedel till barnledare 
och inspiration för barn har BIAL i fem 
nummer av Budbäraren haft en egen sida 
med berättelser från projekten och tips på 
aktiviteter och insamlingsmetoder.

SALTS INTERNATIONELLA ARBETE
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All Salts verksamhet har under året 
omgärdats av ett gediget informati o ns - 
och kommunikationsarbete. Annonser 
för framförallt skatten och Soul 
Children har publicerats i tidningar som 
Dagen, KRIK-nytt, Kyrkans tidning 
och Världen idag, i vissa fall även på 
tidningarnas hemsidor. Dessutom har 
Salt under 2015 medverkat med en sida 
i fem nummer av EFS medlemstidning 
Budbäraren samt med information på 
tidningens informationssidor.

Informationsarbetet under året har 
präglats av Salts 10-årsjubileum. Under 
våren utarbetades en jubileumsskrift 
som publicerades både analogt och 
som e-bok och under årskonferensen 
firades stort med kalas, gudstjänst, 
nya profilprodukter och lansering 
av en jubileumssida på hemsidan. 
Jubileumsåret har fortsatt med 
kalasutskick till alla föreningar, utskick 
till alla EFS-föreningar och nya filmer. 

Jubileet har till stor del finansierats 
via sponsorer vilket vi är mycket 
tacksamma för!

Hemsidor
Salt har under 2015 drivit följande 
hemsidor:
• salt.efs.nu – hemsida för hela 

organisationen. 
• avtryck.efs.nu – hemsida för 

ungdomskonferensen under 
årskonferensen. 

• brannpunkt.efs.nu – hemsida för 
det planerade sommarlägret.

• livskraft.efs.nu – hemsida för de fyra 
Livskraftslägren.

• bial.efs.nu – hemsida för Barn I Alla 
Länder. Nylanserades i september 
2014.

• skatten.nu – hemsida för 
söndagsskolematerialet skatten – 
på äventyr med Gud.

• webbutik.skatten.nu – webbutik för 
prenumeranter på skatten.

• patrullriks.nu – hemsida för 
scoutlägret Patrullriks.

• soulchildren.se – hemsida för Soul 
Children. (lanserades under 2015) 

Nyhetsmail
Nyhetsmail från Salt har under 2015 
skickats ut i fyra olika kategorier: 
Ungdomar (15-25 år), barnledare, 
Scoutledare samt nyhetsmail till alla 
dessa kategorier och andra EFS:are 
och intressenter som registrerat sig 
för nyhetsmailet. Totalt har tolv 
nyhetsmail skickats till drygt 2700 
olika adresser. Dessutom har elva 
nyhetsmail skickats ut till skattens 
abonnenter. 

Sociala media och video
På sociala medier har Salt främst synts 
på Facebook, Instagram och Twitter. 
Förutom Salts kanaler i dessa forum har 
Soul Children, skatten och Patrullriks 
haft egna Facebook-sidor. 

Under året har tre vittnesbördsfilmer 
om vad Salt får betyda lokalt publicerats. 
I november lanserades också en video-
podd med generalsekreterare Johanna 
och totalt två avsnitt publicerades på 
Facebook och Youtube. 

SALTS KOMMUNIKATIONS- OCH INFORMATIONS ARBETE

HÖST

2015

ÅRSTEMA: 
Tre i En

Terminshäfte

Ett material för söndagsskola och andra barngrupper

– på äventyr med Gud

– på äventyr med Gud

text
text 
text

– på äventyr med Gud

– på äventyr med Gud

– på äventyr med Gud

KONFERENS

Dato: 23. -24. mars

Sted: En kirke 

Göteborg ex

– på äventyr med Gud – på äventyr med Gud – på äventyr med Gud

– på äventyr med Gud

KONFERENS
Dato, sted

Hovedlogo:

Varianter:

Pantone 1665 C, 485 C og hvit

Under: liggende logo-variant

22-23 AUGUSTI 2015
BETLEHEMSKYRKAN, STOCKHOLM

VÄLKOMMEN TILL

Ragnhild Hiis-Aanestad & 
Oslo Soul Children 

amerikansk gästKonserter, mass choir-övningar, 
Soul Church & 

körledarworkshop mm. 

festival.soulchildren.se

För dig som 

är 10–16 år
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nyårsläger i Umeå

28 december – 1 januari 2015 / 2016
Jesus 360°

NORR

2015
2016

5–9 
augusti 

2015

Kornhill
Halmstad

DET FINNS MER ...

brannpunkt.efs.nu

MAT OCH LOGI
I anmälningspriset ingår alla måltider. Som logialterna-

tiv erbjuder vi antingen golv eller tält/ husvagnsplats.

 
PRIS
Om du anmäler dig före den 20 juni kostar lägret 690 

kr. Sedan kostar det 850 kr fram till sista anmälnings-

dag 22 juli. Ett inbetalningskort skickas hem till dig 

några veckor efter anmälan.

 
VOLONTÄR
Skulle du vilja komma som deltagare men ändå ha en 

särskild uppgift under lägret? Det kan vara vaktmäs-

teriuppgifter, hjälpa till i caféerna, passa barn eller 

liknande. I så fall kan du kryssa för rutan ”volontär” i 

samband med din anmälan.

 

RESA
Till Halmstad kan man ta sig med buss, tåg eller flyg.  

I Halmstad tar man sedan buss från Viktoriagatan 

till Halmstad Dalsbo. Exakta instruktioner finns på 

hemsidan.
 
ANMÄLAN
Anmälan kan endast göras på brannpunkt.efs.nu. Där 

kan du också läsa mer utförlig information om lägret. 

Sista anmälningsdag är 22 juli, men anmäl dig gärna 

före midsommar, därefter höjs avgiften med 100 kr.

MER INFORMATION
Om du har frågor eller funderingar kan du maila till 

brannpunkt@efs.nu eller höra av dig till lägerchef 

Vincent Ihlberg, tel 0762-465964.

INFORMATION
Tid: 5-9 augusti 2015
Plats: Kornhillskyrkan i Halmstad

Ålder: 15 i år eller äldre

Brännpunkt arrangeras av:
Salt riks, EFS och Salt Västsverige och EFS Kornhill
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Foldrar, profilprodukter och litteraturutgivning
Salt har under året gett ut följande foldrar, flyers och 
affischer:
• Broschyr presentation av BIAL
• Bok 10 år på äventyr med Gud – en jubileumsskrift 

om Salt – barn och unga i EFS
• E-bok 10 år på äventyr med Gud – en jubileumsskrift 

om Salt – barn och unga i EFS
• Häfte Soul Children andaktshäfte 
• Visitkort för Avtryck på EFS och Salts årskonferens 

2015
• Affisch för Avtryck på EFS och Salts årskonferens 2015
• Flyer för sommarlägret Brännpunkt
• Tackkort till alla Saltföreningar som rapporterat in 

statistiken
• Gåvokort Löftesoffer och bli autogirogivare till Salt
• Resurshäfte Btweens nr 1 Ett resursmaterial för tweens-

ledare
• Häfte Salt Scout grundhäfte
• Flyer för Livskraft Polar/Norr, Mitt och Syd 
• Affisch för Outreachen till Burma i januari 2015
• Flyer för volontärprogrammet.
• Julkort med Salts personal
• Flyer för Avtryck på EFS och Salts årskonferens 2016
• Affisch för Avtryck på EFS och Salts årskonferens 2016

Salt har under året tagit fram följande profilprodukter
• Reflex Salt
• Tygkasse We are the sons and daugthers of the living 

God
• Pin Salt 10 år
• Ballonger Salt 10 år
• T-shirt Salt 10 år

Till skattens terminsmaterial ht 2015 utöver materialet i 
det internetbaserade planeringsverktyget:
• Terminshäfte
• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer 
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Berättarbilder Ordet blev människa samt Jakob möter 

Esau igen (affisch-paket)
• Tala-måla-bild Jakob lurar Esau
• Tala-måla-bild Jesus hos Symeon och Hanna
• Affisch om Mellanöstern och Nordafrika
• Årsgåva Skattkista och trollerirep
• Affischer 2 treenighetsaffischer 

Till skattens terminsmaterial vt 2016 utöver materialet i 
det internetbaserade planeringsverktyget:
• Terminshäfte 
• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Berättarbilder På vägen till Emmaus samt Filippos och 

den Etiopiske hovmannen (affisch-paket)
• Tala-måla-bild Jesus pratar med sina bästa vänner
• Tala-måla-bild Andens gåvor

Utskott, råd och arbetsgrupper
Under året har Salts styrelse haft följande utskott och råd: 
• Centrala Scoututskottet. Ledamöter har varit Inga-

Britt Johansson (Norrbotten), Pia Fahlgren (vt)
(Norra Västerbotten), Maud Granberg (ht)(Södra 
Västerbotten), Susanna Jerlström (Mittsverige), Ronja 
Jakobsson (Västsverige), Josefin Jakobsson (Sydöst-
Sverige). Under 2015 har distrikten Mittnorrland och 
Sydsverige saknat representant i Centrala scoututskottet. 
Petrus Halvarsson sitter med som styrelsens representant. 
Från Salts kansli har scoutkonsulent Anders Brunnegård 
deltagit.

• EFS och Salts Centrala Musikutskott, med Malin 
Henrysson som representant under våren och Elsa 
Sundin som kontaktperson under hösten.

• Salts teologiska råd, med Lovisa Bergner (vt), Petrus 
Halvarsson (vt), Malin Nording, Jonatan Janerheim 
(ht) och Charlotta Nordström (ht) som styrelsens 
representanter. Övriga ledamöter har varit Johanna 
Björkman, Stefan Holmström och Tomas Nygren.

• Salts informationsutskott, med Viktor Andersson och 
Johannes Weister (ht) som styrelsens representanter. 
Övriga ledamöter har varit Tobias Graaf (vt), Paulina 
Hedman och Markus Holmström.

• Diakonalt råd, med Malin Nording, Maria W Persson 
och Lovisa Bergner (vt) som ledamöter.

Representanter från styrelsen har även funnits med i 
följande arbetsgrupper:
• Arbetsgruppen för Barn i alla länder (BIAL).
• Arbetsgruppen för Enkel livsstil i Salt.
• Arbetsgrupperna för Salts barn- och 

ungdomskonferenser på årskonferensen.
• EFS internationella råd.
• EFS styrelses valberedningskommitté.
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SLUTORD OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN
Med ett intensivt och spännande år bakom oss kliver vi in i nästa decennium för Salt. Med tacksamhet bakåt vill 
vi nu blicka framåt för att även de kommande åren vara en Jesusrörelse, en missionsrörelse, en bibelrörelse, en 
pionjärrörelse och en bönerörelse.

Ett av målen för året är att avsluta vårt jubileumsår lagom till årskonferensen. Förhoppningen är att fler efter det här 
året ska känna till och känna för Salt.

Året som kommer är annars mycket av ett förberedelseår. Arbetet med Patrullriks 2017 är i full gång och under det här 
året kommer det att bli allt intensivare för att det nästa sommar ska vara möjligt att få bjuda in till läger i Mossebo, 
Sydöst-Sverige.

En annan utmaning som vi fortsätter att stå i är Salts ekonomiska situation. I dagläget brottas vi med det faktum att 
vi främst bärs av externa medel (statsbidrag samt rikskollekt) medan vår längtan är att bäras mer av gåvor inifrån 
rörelsen, från saltare och EFS:are. Vi kommer därför att fortsätta jobba för en tydligare Salt-identitet samtidigt som vi 
betonar vikten av vår nära relation till EFS. Ett exempel på identitetsstärkande verksamhet under 2016 är den video-
podd som hade premiär i december. I Salt-podden behandlar generalsekreteraren med gäster stora och små frågor 
för att på ett roligt sätt lära oss om vår identitet och vårt arv. Vi hoppas på ökat givande för att möjliggöra satsningar 
som bland annat Soul Children och skatten.

På Salt-kansliet kommer 2016 påverkas av att flera anställda ska vara föräldralediga men det finns stora förhoppningar 
om att hitta goda vikarielösningar så att inte verksamheten påverkas.

Tillsammans med fortsatt spännande strategiska samtal kring vårt ungdomsarbete och vårt internationella arbete 
tror och hoppas vi att också 2016 ska blir ett välsignat år! Vi ber om Guds ledning kring detta, och tackar samtidigt för 
det goda som Herren har gjort genom Salt under 2015!

Uppsala 160206

Viktor Andersson, Charlotte Erdtman, Petrus Halvarsson, Jonatan Janerheim, Magdalena Jerlström, Nils J Lundgren, 
Malin Nording, Charlotta Nordström, Elsa Sundin, Maria Svensson, Johannes Weister och Simon West



11

VALBEREDNINGEN  
FÖRESLÅR:
Till årsmötespresidium
Ordförande: Joel Elovsson
Vice Ordförande: Petter Johansson
Sekreterare: Frida Råkeberg

Dessutom bisittare: Johanna Björkman, generalsekreterare

Till revisorer för 2017
Auktoriserade revisorer: 
Marianne Stohr Fredriksson (ordinarie) 
Frida Gårdenknut (suppleant)
Förtroendevalda revisorer: 
Per Ericson, Nyköping och Sven Karlsson, Mölndal 
(ordinarie) 
Ulf Perbo, Stockholm och Håkan Johansson, Jävrebyn  
(suppleanter)

Eller de revisorer EFS årsmöte väljer för EFS 2017.

Till revisor för statsbidragsansökan: 
Berith Lindberg, Uppsala

DISTRIKTEN FÖRESLÅR
Valberedning till årsmötet 2017
Norrbotten: 
Rebecka Persson (ordinarie), 

Västerbotten: 
Elsa Sundin (ordinarie),  Isak Samuelsson (suppleant) 

Mittnorrland: 
Johannes Tiren (ordinarie), Nanne Näslund (suppleant)

Mittsverige: 
Petter Johansson (ordinarie)

Väst-Sverige: 
Robert Strand (ordinarie), Astrid Westling (suppleant)

Sydöst-Sverige: 
Elin Redin (suppleant)

Sydsverige: 
Iza Jönsson (ordinarie), Simon Knutsson (suppleant)

FÖRSLAG PÅ PERSONER

STYRELSEKANDIDATER
FAKTA STYRELSEVAL
Salts styrelse består av 12 ledamöter. En mandatperiod är två 
år. Man kan maximalt sitta sex år i Salts styrelse. Alltså väljs 
sex kandidater in varje år  samt ev fyllnadsval om någon slutar 
för tidigt. I år ska sex kandidater väljas på två år.

I styrelsen 2015/2016 satt: Charlotte Erdtman (ordf ), 
Charlotta Nordström (vice ordf ), Viktor Andersson, Petrus 
Halvarsson, Jonatan Janerheim, Magdalena Jerlström, Nils 
J Lundgren, Malin Nording, Elsa Sundin, Maria Svensson, 
Johannes Weister, Simon West.

Följande personer sitter kvar i styrelsen: Charlotte Erdtman, 
Viktor Andersson, Petrus Halvarsson, Jonatan Janerheim, 
Nils J Lundgren, Maria Svensson

VALBEREDNINGEN  
FÖRESLÅR:
David Folkesten (nyval)
Magdalena Jerlström (omval)
Charlotta Nordström (omval)
Ingrid Perbo (nyval)
Simon West (omval)
Johannes Weister (omval)

Se presentation av kandidaterna på nästa sida. 
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Vad är viktigast för  
Salt riks i framtiden?

Att Salt är en frispråkig 
och öppen organisation, 
vi vill att alla skall kunna 
vara delaktiga och 
känna sig hem

m
a. Se 

fler barn och ungdom
s-

verksam
heter utvecklas 

m
ed Bibel, tro och 

gem
ensakap.

Att få fortsätta växa 
och sprida sin glädje 
sam

tidigt nå ut till alla 
sina m

ålgrupper!

Att skapa en stark Salt-
identitet.

Att vara en organisation 
som

 gör skillnad i 
m

änniskors liv och 
hjälper kristna barn 
och ungdom

ar i Sverige 
och över hela världen 
att tillsam

m
ans vara ett 

ljus i en annars just nu 
ganska m

örk värld.

Att skapa en tydligare 
och starkare Salt-
identitet på lokal, 
regional och nationell 
nivå, bland annat 
genom

 den föreslagna 
organisations-
förändringen för Salt 
och EFS.

Att fortsätta tydliggöra 
Salts DN

A sam
t 

förvalta nuvarande 
satsningar på barn 
och tw

eens för att 
sedan kunna utveckla 
ungdom

sarbetet!

Vad tror du att du kan tillföra  
i Salts styrelse?

Jag har hjälp från m
ina 

tidigare erfarenheter 
från ungdom

sarbete, 
konfirm

ation, 
m

usik, scouter, 
barnverksam

het, 
m

ission, bibelskola och 
styrelseuppdrag inom

 
EFS.

Skratt. Ett par nya och 
relativt otränade ögon 
och en m

er estetisk 
infallsvinkel.

O
rganisation, struktur, 

ledarskap, erfarenhet 
av styrelsen sam

t 
kunskap kring EFS och 
Salt.

Jag brinner för 
m

änskliga rättigheter 
och frågor som

 global 
orättvisa. Jag tycker 
att det är väldigt viktigt 
att alla kan känna att 
de kan påverka och 
att de är en del av 
gem

enskapen eftersom
 

det är vi tillsam
m

ans 
som

 är Salt.

Ekonom
ikunskaper 

och två års erfarenhet 
från Salts styrelse.

Jag gillar att analysera 
och diskutera nya sätt 
att tänka, fram

för allt 
kring ungdom

sarbete 
och läger!

Favorit-app
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Budget 
2015

Utfall 
2015

Detalj-
budget 

2016

Ram-
budget 

2017

Ram-
budget 

2017

INTÄKTER
Inkl 

Norrbotten
Statsbidrag 2 203 2 203 2 020 1 900 1 900
Insamling/kollekter 750 834 900 1 000 1 000
Delad rikskollekt i SvK 600 593 600 600 600
Testamenten 0 0 0 0 0
Ledning och allmänt (försäkring) 170 215 197 190 190
Styrelse och årsmöte 0 5 2 0 0
skatten 902 894 834 830 830
Barn, familj och musik 10 14 11 10 10
Soul Children 292 218 165 200 200
Ungdom (TJG, Läger) 171 20 17 17 17
Scout 0 1 106 5 5
Patrullriks 0 −4 0 2 500 2 500
Förenings- och startbidrag 0 0 0 0 0
Komunikation & materialproduktion 25 78 12 12 12
Internationell Mission 800 646 455 900 900
Salt Norrbotten 500
SUMMA intäkter 5 923 5 717 5 319 8 164 8 664

KOSTNADER
Ledning och allmänt −1 803 −1 686 −1 674 −1 950 −1 950
Styrelse och årsmöte −153 −144 −138 −150 −150
skatten −1 030 −970 −954 −865 −865
Barn, familj och musik −602 −566 −597 −610 −610
Soul Children −355 −244 −247 −250 −250
Ungdom (TJG, läger) −446 −193 −233 −240 −240
Scout −393 −315 −516 −470 −470
Patrullriks 0 −5 −5 −2 500 −2 500
Förenings- och startbidrag −362 −332 −352 −350 −350
Komunikation & materialproduktion −377 −496 −368 −450 −450
Internationell mission −796 −658 −617 −784 −784
Salt Norrbotten -500
SUMMA kostnader −6 317 −5 611 −5 700 −8 619 −9 119

PERIODENS RESULTAT −394 106 −381 −455 −455

EGET KAPITAL (BERÄKNAT) 1 989 2 489 1 929* 1 475 1 475

EKONOMI
UTFALL 2015, DETALJBUDGET 2016 OCH RAMBUDGET 2017

Belopp i 1000-tal kronor

*  Eget kapital minskas med 178 000 genom uttag av ändamålsdestininerade medel för volontärprogram.
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VERKSAMHETSPLAN
FÖR SALTS RIKSNIVÅ 2016-2017
SYFTE OCH VISION
Salts syfte och vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Detta syfte 
vill vi verka för som EFS barn- och ungdomsorganisation och med kallelse att, liksom EFS, verka i Svenska kyrkan 
samt vara ekumeniskt öppna. Vi vill ha Jesus som vårt centrum och vi längtar efter att få vara ett salt och ett ljus både 
för Sverige och svensk kristenhet.

ÖVERGRIPANDE INRIKTNINGAR FÖR SALTS RIKSNIVÅ UNDER 2016-2017
Att fördjupa och förnya våra medlemmars relation till Jesus och överlåtelse till Gud så att alla, även den minsta, får 
växa i Kristuslikhet.
Att inspirera till, uppmuntra till och ge verktyg för mission så att fler barn och unga, i Sverige och utomlands, får lära 
känna Jesus kärlek.
Att öka läsande och användning av Bibeln utifrån dess auktoritet som Guds ord
Att söka, för rörelsen, nya och pionjära arbetssätt, arbetsområden och målgrupper för att bryta ny mark för Guds rike. 
Att bejaka vårt beroende av Guds nåd, vägledning och kraft och i bön ständigt söka och tacka honom.
Att låta all verksamhet bedrivas på ett sätt där vi tar ansvar för hela Guds skapelse genom att också diakoni-, miljö- 
och rättvisefrågor hålls levande.

RESURSER – VILKA MEDEL HAR VI FÖR ATT GÖRA DETTA?
Salts riksnivå är ledd av en styrelse vald av årsmötet. Arbetet bedrivs med hjälp av ett kansli med huvudsäte i Uppsala. 
De anställda på kansliet leder i stort sett var sin verksamhetsgren inom Salt med ansvar för både strategisk utveckling 
och genomförande av verksamhet. Arbetet på kansliet leds av en generalsekreterare. Kopplat till de anställda och till 
styrelsen finns ett större antal ideella engagerade i utskott, råd och arbetsgrupper.

UTIFRÅN DETTA VILL VI I SALT RIKS ARBETE SATSA PÅ:

LEDNING OCH RELATIONER
genom att genomföra en organisationsutredning i syfte att i samband med i den organisationsförändring EFS söker genomföra 

förtydliga och stärka Salt
genom att tillsammans med EFS fortsätta arbeta med nya sätt att vara kyrka och medvandrarskap mellan yngre och äldre
genom att arbeta med frågan om övergången Salt-EFS på lokalplanet, samt genom att inspirera till att vara med i en lokal 

förening/församling
genom att öka givandet från såväl individer som föreningar och söka finna sponsorer
genom att bibehålla och fördjupa gemenskapen med övriga barn- och ungdomsorganisationer med luthersk koppling samt 

aktivt delta i det ekumeniska arbetet.

STYRELSE OCH ÅRSMÖTE
genom att utveckla arbetet med, och söka nya former för, Avtryck och Salts årsmöte
genom att utveckla och peppa för Salts årsmöte

SKATTEN
genom att utvärdera och förbättra samarbetet med Söndagsskolan Norge kring skatten – på äventyr med Gud
genom att fortsätta marknadsföra materialet samt inspirera till att uppmuntra barnens tro, på den treenige Guden 
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BARN, FAMILJ OCH MUSIK
genom att vara medarrangör till den nationella barnledarkonferensen Jesus till barnen, samt att genom söndagsskolnätverket 

bära det ekumeniska arbetet med dessa frågor vidare
genom att i samråd med Centrala Musikutskottet utveckla musiken i Salt 
genom att tillsammans med EFS anordna ett musikledarforum i Uppsala i början av 2017
genom att verka för utrustning av lovsångsteam och lovsångsledare

SOUL CHILDREN
genom att öka antalet körer, utbildade inspiratörer samt inspirationstillfällen över hela Sverige. 
genom att verka för etablerandet av en pilotkör i Sverige som kan inspirera och utveckla konceptet i Sverige
genom att verka för en stabil ekonomisk situation för Soul Children-rörelsen i Sverige genom givare, bidrag och intäkter via 

verksamheten
genom att öka och fördjupa kunskapen om Soul Childrens unika DNA inom Salt, EFS, medlemskörer och allmänheten

UNGDOM
genom att arrangera förnyelse-/inspirationshelger tillsammans med EFS
genom att tillsammans med distrikten fortsätta anordna Livskraft på fyra platser i landet
genom att utveckla arbetet med Teamlinjen i samarbete med Åredalens folkhögskola

SCOUT
genom att fortsätta arbetet med att utveckla och stabilisera Salt Scout som en egen samverkansorganisation inom Scouterna
genom att utveckla och förtydliga system för administration av Salt Scout på såväl central som lokal nivå 
genom att aktivt arbeta med synen på ledarskap och ledarskapsträning i Salt Scout
genom att förtydliga visionen med Salt Scout som verktyg för mission och lärjungaträning

PATRULLRIKS
genom att arrangera Patrullriks i Mossebo sommaren 2017
genom att barn och ungdomar på lägret ska få uppleva ett läger som bygger på gemenskap, stärker tro och ger hopp genom 

Jesus

FÖRENINGS- OCH LEDARUTVECKLING
genom att uppmuntra fler sammanhang i EFS och Svenska kyrkan att bilda Salt-föreningar
genom att aktivt arbeta med synen på ledarskap och ledarskapsträning i Salt och EFS
genom att finna och skapa miljöer där man kan växa som ledare
genom att söka former och medel för att underlätta föreningsadministration och medlemsrapportering

KOMMUNIKATION OCH MATERIALPRODUKTION
genom att fortsätta utvecklingsarbetet för Salts informations- och kommunikationsarbete
genom att stärka våra medlemmars tillhörighet till Salt, exempelvis genom podd och sociala media

INTERNATIONELL MISSION
genom att fortsätta att utveckla Salts volontärprogram 
genom att sända ett outreach-team till Burma 
genom att, i samarbete med EFS, utveckla vårt arbete med Barn I Alla Länder, delvis kopplat till söndagsskolsatsningen 

skatten
genom att tillsammans med EFS bjuda in till en internationell konsultation med våra systerkyrkor
genom att delta i EFS internationella råd samt missionsseminarierna på EFS och Salts årskonferens



salt@efs.nu
www.salt.efs.nu

018-430 25 80

GE EN GÅVA 
TILL SALT

Swish: 123 393 09 55
BankGiro: 5790-5184

Omslagsfoto: Andreas Lundström. Foto där annat ej anges: Markus Holmström. Tryck: Print24 2016 Art nr: 4791


