
 

 

 

 

 

 

 

 
Styrelsen avger följande årsredovisning. 

 

 

 

 

 



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

december 2017, Salts 13:e verksamhetsår. 

Salt – barn och unga i EFS, org.nr. 802430-6956, är en ideell förening med säte i Uppsala. Salt är sedan 

2005 en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Vi har en särskild relation till 

vår moderrörelse EFS men vill vara ekumeniskt öppna. 

Salts riksorganisation bedriver direkt verksamhet i form av läger och konferenser som årskonferens, 

Livsväg och Livskraft. Salt arbetar annars mycket med koncept och material för att våra lokalföreningar 

ska kunna ha Skatten-samlingar för barn, Soul Children-körer för tweens och scoutkårer. 

Salts syfte och vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus 

Kristus. För att förverkliga visionen arbetar Salt utifrån lokalföreningar vars antal vid 2017 års utgång 

uppgick till 137 varav 111 (81 %) var aktiva. 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 2017 års utgång 6 753 

medlemmar, varav 5 966 (88 %) var 6-25 år.  

I juni 2017 fastställde Salts årsmöte en rambudget för 2018 med nollresultat inklusive 

kostnadsbesparingar på 570 tkr. Som ett led i detta hade alla anställda på Salts kansli två visions- och 

strategidagar i augusti för att diskutera och söka Guds vägledning inför nödvändiga 

verksamhetsomprioriteringar. Konkreta åtgärder under 2017 visade sig i form av omstrukturering av 

tjänster samt kansliflytt till Johannelunds teologiska högskola. 

Scoutrikslägret Patrullriks i Mossebo var den viktigaste faktorn som påverkade Salts resultat (210 tkr) och 

ställning under året. Salt omförhandlade även avtalet med Söndagsskolen Norge, vilket frigjorde resurser 

till en nylansering av Skatten. 

Under året bytte Salt insamlings- och föreningsregister från Mysoft till NGO. På sikt är målsättningen att 

Salt ska få ett centralt medlemsregister via NGO. 

Variationen mellan räkenskapsårens huvudintäkter beror främst på scoutlägret Patrullriks 2017 i Mossebo 

(intäkter 2 293 tkr) och 2014 i Gärdsmark (3 037 tkr).

Nyckeltal  2017 2016 2015 2014 

Huvudintäkter (tkr)  7 577 4 931 6 370 9 539 

Årets resultat (tkr)  551 -145 106 867 

Soliditet (%)  80 79 80 72 





 



Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om 

årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och 

det närmast föregående räkenskapsåret. 

Alla belopp anges i tusental kronor. 

 2017 2016 

Medelantalet anställda har uppgått till 6 6 

 2017 2016 

Ingående balans 2 166 2 311 

Årets resultat 551 -145 

Utgående balans 2 717 2 166 

Salt – barn och unga i EFS har endast fritt eget kapital. 

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

De finansiella rapporterna undertecknades den 14 april 2018 och kommer att framläggas på ordinarie 

årsmöte den 11 maj 2018.  
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