
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Styrelsen avger följande årsredovisning. 

 

 

 

 

 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes 
avser föregående år. 



Salt - barn och unga i EFS, som bildades i januari 2006, är en missionsorganisation med syftet att barn 

och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt vill ge utrustning för 

kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Denna uppgift vill Salt utföra som en självständig 

organisation inom Svenska kyrkan. 

Salt hade vid 2015 års utgång 7492 st medlemmar, varav 6624 st mellan 6 och 25 år. Antalet föreningar 

uppgick till 146 stycken, varav 18 st är vilande.

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 genomgående 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 sammanhang för inspiration, 
seminarier, fortbildning och gudstjänster. Det är gott att finnas mitt i det arbetet! 
 
Under 2015 har vi jobbat mycket med att söka öka intäkterna, både genom exempelvis sponsring till 10-
årsjubileet och genom insamlingskampanjer. Vi gläds åt det positiva utfallet av båda dessa försök.   
 
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. 

Föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 

utgång framgår av följande resultat- och balansräkning med noter. 

Styrelsen föreslår att årets resultat på 105941,65 kronor balanseras i ny räkning.







Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 

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

jämförelse med föregående år. 

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 

(exempel, 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. 

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. 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 





Den förändring av ändamålsdestinerade medel som gjorts under året avser SSK-nätverkets 
pengar som lyfts ur ändamålsdestinerade medel eftersom detta ej är Salts pengar. Dessa ligger 
nu på ett separat bankkonto och ett separat skuldkonto. 
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