gen

Till §11 a) på dagordnin

Motion till Salts årsmöte 2015

Ledarmaterial

I mitt arbete med konfirmander har jag märkt att de som fått fortsatt undervisning och möjlighet till
att själva arbeta och missionera med störst sannolikhet fortsätter vara kristna efter gymnasiet. Alltså
bör vi satsa på att ge så många ungdomar som möjligt verktyg för att bli tjänare och ledare direkt efter
konfirmationen. Målet bör vara att varje församling som bedriver konfirmationsarbete också skall ha en
ledarutbildning under terminen som följer.
De flesta församlingar har redan material. Samlat på ett och samma ställe samt strukturerat kan detta
underlätta arbetet och framförallt motivera församlingen/enskilda till engagemang.
Jag yrkar på att Salt ska producera ett ledarmaterial i likhet med skatten för ledarskapsträning med
målgruppen ex-konfirmander.
Emanuel Gillberg
Januari 2015

Styrelsens yttrande:

Styrelsen ställer sig positiva till motionärens intentioner och vilja att utveckla Salts ledarmaterial. Styrelsen anser emellertid att ett material i samma omfattning som skatten är både för tidskrävande och
dyrt att ta fram. Därför yrkar styrelsen avslag på motionen men vill att Salt arbetar vidare med att sammanställa och utveckla det ledarmaterial som redan finns inom rörelsen.

gen

Till §11 b) på dagordnin

Motion till Salts årsmöte 2015

XPEL

I en undersökning gjord av Interactive Software Federation of Europé, så spelar 62 % av Sveriges
onlinebefolkning i åldrarna mellan 16-64 år datorspel. Och av dessa 62 % så är det 34 % som spelar
regelbundet minst en gång i veckan. För att översätta detta till lite mer förståliga siffror så är det cirka 1
600 000 personer som är aktiva och spelar datorspel minst en gång i veckan.
Just nu så finns det bara ett enda projekt inom kyrkan som försöker nå ut till dessa ”gamers” på deras
hemma plan. Som undervisar och predikar om Jesus bland människor som aldrig har hört talas om gud
eller satt sin fot i en kyrka.
Jag yrkar på bifall för att Salt ska stödja xpel, och hjälpa dom i den mån som är möjlig efter bästa
förmåga.
Albert Graaf
Mars 2015

Styrelsens yttrande:

Vi tolkar motionen som en önskan att Salt riks ska stödja ett lokalt arrangemang. Vi kan som riksförening inte engagera oss direkt i lokala arrangemang, det skulle snabbt bli ohanterligt. Vi yrkar därför
på avslag på motionen. Men däremot är denna målgrupp viktig för de läger vi direkt eller i samverkan
anordnar, därför bör ”gamers” behov finnas med i lägerplaneringen.

