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Förvaltningsberättelse 

Föreningens ändamål 

Styrelsen för Salt – barn och unga i EFS avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari-31 

december 2016, Salts 12:e verksamhetsår. 

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 för andra länder. 

För att förverkliga visionen arbetar Salt utifrån lokalföreningar. Det är i den relationella kontakten som 

Jesu kärlek på ett tydligt sätt kan bli synlig. Det är lokala ledare, anställda såväl som frivilliga, som visar 

med ord och handlingar på Jesus Kristus, undervisar och leder för att barnen och ungdomarna de möter 

ska kunna få en fördjupad tro och kunna växa i lärjungaskap. Salt hade vid 2016 års utgång 6 336 

medlemmar, varav 5 474 (86 %) var 6-25 år. Antalet föreningar uppgick till 146 st varav 36 var vilande. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Av de större projekten som Salt arbetar med följer här en redogörelse om hur de uppfyllt målen under det 

gångna verksamhetsåret. 

SKATTEN – på äventyr med Gud 

Ett nytt, mer ekonomiskt hållbart avtal kring SKATTEN har slutits med Søndagsskolen Norge. Under 

förhandlingarna har den ömsesidiga förståelsen ökat och vi har på det sättet kunnat stärka och förbättra 

samarbetet, bland annat genom en fastslagen årscykel. Det har även arbetats med förändringar i materialet 

som tillsammans ligger till grund för en nylansering av SKATTEN i Sverige till hösten 2017.  

Soul Children 

Soul Children har under året fått sju nya körer och det har varit tre inspirationsdagar där två av dem 

gästades av körinspiratör från Oslo Soul Teens och två svenska artister. På EFS och Salts årskonferens 

har ett Soul Children-spår blivit en återkommande punkt. Under året har det även beslutats att Equmenia 

ska ha 2017 som ett provår om att vara samarbetspartners med Salt när det gäller Soul Children i Sverige. 

Salt Scout 

Salt har arbetat med att utveckla och stabilisera Salt Scout som en egen samverkansorganisation inom 

Scouterna och genom samverkansavtal med andra Scoutförbund se till att bli sedda och hörda inom 

Scouterna. För att underlätta kåradministrationen har det tagits fram en förenklad ansökan om att bilda 

Salt-förening och anmälan om att bli en Salt Scout-kår. 

I ett led att arbeta med synen på ledarskap och ledarskapsträning har Salt lyft fram Equmeniascouts 

Ska´Ut-kurser och de kurser som ges inom Ledarskapsön av Scouternas Folkhögskola. Vi har även 

uppmuntrat Salt Scout-kårerna att använda studiematerialet ”Glöd – Scouting på kristen grund” för att ge 

verktyg för mission och lärjungaträning. 

Många förberedelser inför Patrullriks har gjorts under året. Lägret kommer äga rum i Mossebo, Kalmar 

30 juli-5 augusti 2017. 
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Internationell mission 

När det gäller volontärprogrammets utveckling har det förts en kontinuerlig dialog med EFS 

internationella avdelning om framtida volontärplaceringar och utbyten. Under året kunde två volontärer 

sändas ut till Tanzania. Anledningen till att det bara kunde sändas ut två volontärer beror på att Salt fått 

minskade medel från SMR/Sida. 

Ett outreach-team på sex personer, inklusive en gruppledare, åkte 2016 till Addis Abeba i Etiopien. Under 

2017 planeras outreachen att gå till Burma/Myanmar. 

BIAL – barn i alla länder är ett gemensamt projekt mellan Salt och EFS. Under året har processen om ett 

nytt avtal kring BIAL påbörjats tillsammans med EFS och samtal har förts om projekt i BIAL och BIAL-

missionärerna. Det har även arbetats med att hitta bra samarbetsformer kring insamling. BIAL har även 

lyfts fram i SKATTENS missionsprojekt med temana Barn i Mellanöstern och Nordafrika (VT-16) samt 

Barn i Malawi (HT-16). 

I samband med EFS och Salts årskonferens i maj, som också var en jubileumskonferens där EFS firade 

150 år av internationell mission, anordnades en konsultation med gäster från EFS och Salts systerkyrkor. 

Till detta tilldelades Salt 50 000 kr från Lunds missionssällskap för att kunna bjuda in representanter från 

systerkyrkorna. Barnens konferens i årskonferensen fick uppskattade besök av några internationella gäster 

som var med på konsultationen. 

Andra projekt och satsningar 

Utöver allt detta har vi arbetat med förberedelser och utveckling av andra evenemang som genomförs 

2017 så som barnledarkonferensen ”Jesus till barnen”, Musikledarforum, Livskraftslägren, EFS och Salts 

årskonferens. 

För att kunna hjälpa lokalföreningarna på bästa sätt är det viktigt med en bra struktur. EFS och Salt har 

sett att den struktur de har nu inte möter utmaningarna för vår tid. Därför har Salt, liksom EFS, valt att 

göra en organisationsutredning. Denna har fortsatt även under 2016 och under året bestämdes att Salt ska 

fortsätta processen med utredningen under 2017 och presentera ett förslag till årsmötet 2018. 

Salt har under året också arbetat tillsammans med EFS kring ett nytt medlemsregister. Målet är bland 

annat att underlätta lokalavdelningarnas administration och statistikrapportering. Arbetet kommer att 

fortgå under 2017. 

Arbetet med att ta fram en resursbank med material om ledarskap som en hjälp till lokalföreningar har 

fortgått i samarbete med Solviks folkhögskola. Även samarbetet med Åredalens folkhögskola runt 

Teamlinjen fortsätter. Det är en folkhögskoleutbildning där eleverna får undervisning i ledarskap och 

sedan får praktisera detta genom att vara ute i olika föreningar/församlingar. 

Under 2016 har Salt synts på Facebook, Instagram och Twitter. Förutom Salts kanaler i dessa forum har 

Soul Children, SKATTEN och Patrullriks haft egna Facebook-sidor. Det sista avsnittet, av fyra, i serien 

med vittnesbördsfilmer om vad Salt får betyda lokalt har publicerats samt sex avsnitt av videopodden 

med generalsekreteraren. 
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Resultat och ställning 

Förändring av eget kapital Ändamålsdestinerade medel Fritt eget kapital Summa eget kapital 
    

Ingående balans 2015-01-01 296 2 205 2 501 

    

Uttag -118  -118 

    

Årets resultat  106 106 

    

Eget kapital 2015-12-31 178 2 311 2 489 

    

Insättningar 21  21 
Uttag -199  -199 

    
Årets resultat  -145 -145 
    
Eget kapital 2016-12-31 - 2 165 2 165 

    
Uttag av 178 tkr från ändamålsdestinerade medel avser SMR-bidrag för Volontärprogrammet hösten 

2016. Insättning och uttag av 21 tkr avser SSK-nätverket, vilkas pengar har lyfts ur ändamålsdestinerade 

medel eftersom det inte är Salts pengar. SSK-nätverkets medel redovisas på ett separat bankkonto och ett 

separat skuldkonto. 

Under 2016 har arbetet med insamling stannat upp något i utvecklingen, vilket främst beror på 

personalförändringar på kansliet. Trots detta har det enskilda givandet nästan varit lika högt under 2016 

som året innan. Trots lägre intäkter, bland annat på grund av mindre rikskollekt från Svenska kyrkan, är 

resultatet för 2016 bättre än budgeterat, dock ändå med ett stort underskott. 

Föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 

utgång framgår av följande resultat- och balansräkning med noter. 

Styrelsen föreslår att årets underskott på 144 606 kronor balanseras i ny räkning. 
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Resultaträkning 

  Not 2016 2015 
     

Föreningens intäkter  2 4 931 6 370 
     
     

Föreningens kostnader     
Direkta kostnader   -650 -1 361 
Övriga externa kostnader   -1 730 -2 036 
Personalkostnader  3 -2 702 -2 908 
Summa föreningens kostnader   -5 082 -6 305 
     

Verksamhetsresultat   -151 65 
     

Resultat från finansiella investeringar     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   21 26 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -15 -10 
Summa resultat från finansiella investeringar   6 16 
     

Resultat efter finansiella poster   -145 81 
     
Förändring av tillfälligt bundna 
ändamålsdestinerade medel 

  
- 25 

     

Redovisat årsresultat   -145 106 
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Balansräkning 

  Not 2016-12-31 2015-12-31 
     

Tillgångar     
     
Omsättningstillgångar     
Varulager m.m.     
Handelsvaror   83 100 
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   25 44 
Övriga kortfristiga fordringar   1 693 1 717 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   73 75 
Summa kortfristiga fordringar   1 791 1 836 
     
Kassa och bank   865 1 157 
Summa omsättningstillgångar   2 739 3 093 
     

Summa tillgångar   2 739 3 093 
     
     

Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Ändamålsdestinerade medel   - 178 
Fritt eget kapital     
Balanserat kapital   2 311 2 205 
Årets resultat   -145 106 
Summa eget kapital   2 166 2 489 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   58 94 
Övriga kortfristiga skulder   182 142 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 333 368 
Summa kortfristiga skulder   573 604 
     

Summa eget kapital och skulder   2 739 3 093 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i 

jämförelse med föregående år. 

Intäktsredovisning   

Huvudregeln är att gåvor redovisas enligt kontantprincipen. Undantag från huvudregeln är de fall då 

gåvan inkommer efter verksamhetsårets slut men sakrättsligt tillhörde Salt vid verksamhetsårets utgång 

(exempelvis utdelning från gåvofonder). Gåvor som utgörs av annan tillgång än kontanta medel och som 

inte är fast egendom värderas till marknadsvärde vid intäktstillfället. Gåvor som är förenade med villkor 

som innebär att gåvan ska användas till ett visst angivet ändamål intäktsförs i resultaträkningen. I de fall 

villkoret inte kunnat uppfyllas under verksamhetsåret reserveras medlen som Ändamålsdestinerade medel 

under Bundet eget kapital (se nedan) i balansräkningen. När utbetalning sker till det ändamål som gåvan 

avsåg återförs de reserverade medlen.      

Medel som enligt avtal ställs till Salts förfogande av myndigheter och organisationer intäktsförs i 

proportion till av Salt nedlagda kostnader och utbetalda anslag som medlen är avsedda att täcka. 

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar avskrivs planenligt över den bedömda nyttjande perioden. 

Härvid tillämpas följande avskrivningsregler: 

    Antal år 

Inventarier och verktyg   3-5   

Datorprogram kostnadsförs direkt vid anskaffningen. 

Fodringar 

Fodringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. 

Eget kapital 

Ändamålsdestinerade medel redovisas under rubriken Bundet eget kapital i balansräkningen. Grunden för 

denna redovisning är att medlen sakrättsligt tillhör Salt men är bundna till det arbete som givaren önskat. 

Not 2 Föreningens intäkter 

 2016 2015 
   
Gåvor 1 246 1 502 
Testamenten - - 
Försäljning, prenumerationer och deltagaravgifter 892 1 552 
Bidrag MUCF 2 028 2 203 
Bidrag övriga 586 846 
Övriga verksamhetsintäkter 178 267 
Summa 4 930 6 370 
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 2016 2015 
   
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor 
och män har uppgått till 6 6 
   
Löner och andra ersättningar har uppgått till:   
Anställda 1 788 1 840 
Totala löner och ersättningar 1 788 1 840 
   
Sociala kostnader enligt lag och avtal 652 719 
Pensionskostnader (varav för styrelsen 0 kr) 145 155 
Övriga personalkostnader 116 195 
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 2 701 2 909 
   
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   
   
Antal styrelseledamöter 12 12 
Andra ledande befattningshavare 1 1 
 

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2016 2015 
   
Upplupna löner 219 224 
Upplupna sociala avgifter 45 50 
Förutbetalda bidrag 68 - 
Övriga poster - 94 
Summa 332 368 
 

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 

De finansiella rapporterna undertecknades den 1 april 2017 och kommer att framläggas på ordinarie 

årsmöte den 4 juni 2017.  
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