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Till §10 på dagordninge

Styrelsekandidater
– en presentation

NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA
Salts styrelse består av 12 personer.
Under 2013-2014 satt följande personer i styrelsen:
Charlotte Erdtman (ordf), Nils J Lundgren (vice ordf ht), Lovisa Bergner (vice ordf vt), Evelina
Andersson (sekr), Viktor Andersson, Tobias Graaf, Petrus Halvarsson, Samuel Hellgren, Malin
Henrysson, Robert Strand, Fannie Thomasson och Maria Wiberg Persson.
Följande personer sitter kvar i styrelsen minst ett år till: Viktor Andersson, Charlotte
Erdtman, Petrus Halvarsson, Samuel Hellgren, Nils J Lundgren och Robert Strand.
På årsmötet ska sex personer väljas in i styrelsen.
Valberedningen presenterar här åtta kandidater.

MALIN HENRYSSON

26 ÅR, UPPSALA
att växa på flera områden i livet.
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Fördjupade rötter och ökad växt. Jag önskar att Salt får vara
en rörelse som med sin rot och grund i Jesus får växa och
möta barn och unga där de är i livet: i frågor och funderingar,
i glädje och sorg, i utmaning och återhämtning. Om jag blir
invald i styrelsen önskar jag även vara del i, och jobba för den
vision vi redan nu uttrycker.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Till vardags pluggar jag till socionom, och är inne på min näst
sista termin nu. En sak jag speciellt uppskattar i vardagen är de
stunder när jag bara får varva ner och va’ för mig själv tillsam
mans med Gud. Jag gillar att spela piano, gitarr och blir glad av
att sjunga gospel. Idrott är ju också roligt, speciellt om det är en
boll inkluderad. Jag hoppas att en del av min tid i sommar kom
mer tillbringas på beachplanen. Annars gillar jag att prata om
både viktiga och oviktiga saker.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Salt är bra på så många sätt. Det är en organisation med rot och
grund i Jesus. Salt utmanar, och erbjuder sätt för barn och unga

MALIN BEUNDRAR

Martin Luther King
Sättet han valde att leva sitt liv på är
beundransvärt och utmanande.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag har suttit med i styrelsen i ett år nu, då jag blev invald på ett
fyllnadsval. Det tar ett tag att bli varm i kläderna, och jag tror att
det senaste årets erfarenheter kan vara bra att har med in i kom
mande styrelseår. Jag hoppas också att jag kan få bidra lite extra
utifrån mina egna intressen: musiken, teologiska frågor och det
diakonala perspektivet.

SAARA KARLSSON

21 ÅR, ÅLEM
att ta med Jesus i sin vardag. Salt har fokus på ungdomar och
barn, ger dem en röst.
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Just nu så går jag bibelskola Livskraft, TMU. Mina fritidsin
tressen är tennis, gymmet och bara få umgås med vänner, hitta
på olika spontana grejer med dem.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Jag har haft mest kontakt med Salt som ungdom så det bästa
med Salt idag skulle jag nog säga är de läger som de arrangerar
späckade med aktiviteter, bra talare, galna lovsångsband och bara
fokus på Gud, allt riktat till ungdomar. Det är lätt att ungdomar
glöms bort, en predikan en söndag är svår att rikta till alla ålder
sgrupper och kan kännas långt borta från ens vardag och nästan
tråkig. Salt låter barn vara barn och ungdom vara ungdom med
Gud i centrum. Jag tycker det är bra att Salt inspirerar ungdomar

Min dröm är att nå ännu mer ut till ungdomar långt borta från
kyrkan och visa dem att det finns en som älskar dem villkorslöst,
att de aldrig är ensamma. Uppmuntra ungdomar att ta med sina
vänner mer, som kanske bara hört talas om Jesus, till kyrkan, un
gdomsgruppen, cellgruppen eller på läger. Jag har också ett hjärta
som brinner för missionen, helst i utlandet. En dröm skulle vara att
öppna ännu fler dörrar mellan ungdomar i Sverige och ungdomar i
utlandet, skapa en vänskap däremellan.

SAARA BEUNDRAR
Nelson Mandela och hans syn på förlåtelse.
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag kommer direkt från bibelskolan och har en längtan att få
hjälpa till i Guds arbete. Ungdomsarbetet är så viktigt,. Jag vet
själv hur mycket det har betytt för mig att åka på läger och gå på
andra aktiviteter. Jag har mycket idéer och brinner för ungdo
marna, och tror verkligen att jag skulle kunna bidra i styrelsen.

MARIA SVENSSON

22 ÅR, UMEÅ
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Jag drömmer om ett Salt som får fortsätta rusta människor
i sina liv och att vi verkligen får vara en bönerörelse som
lyssnar till Gud genom allt och ser på varje människa vi möter
som älskad av Gud.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag jobbar som barn och ungdomskonsulent i Ersmark utanför
Umeå. Har ju bästa jobbet där jag får leka, vara på läger och
prata om Jesus. Jag tycker om attticka, laga mat, baka och odla
grönsaker är saker jag gärna tar mig. Gillar också att spela teater
och allmänt träffa människor.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Salt är brinnande för Jesus och vill att ungdomar ska få chans att
lära känna Jesus och komma till tro på Honom, fördjupa sin tro
och bli lärjungar. I relation till Jesus får man hitta sig själv och
hitta mening och det tycker jag är fantastiskt!

MARIA W PERSSON

MARIA BEUNDRAR
Lucy Pevensie, från Narnia. Sjukt modig och
klok tjej som älskar Aslan så! Varför kan inte
jag hitta en annan värld i garderoben?
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag tror jag kan tillföra massa erfarenheter från Salt med bland
annat ett år på TJG och att jag varit iväg som Saltvolontär. Des
sutom har jag länge vart engagerad på ett lokalt plan vilket jag
tror är bra att ha koll på. Brinner för evangelisation och mission,
att sprida Guds rike och hitta kraften hos Gud. Gillar att lösa
problem.a

38 ÅR, SKELLEFTEÅ
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att alla får vara med. Att vi är tydliga med vad vi tror på.
Att Salt blir ett känt och erkänt barn- och ungdomsförbund i
Sverige som man kan räkna med.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

MARIA BEUNDRAR
Jag beundrar människor som lyckas ta sig
vidare i livet, från att vara på botten, men
lyckas resa sig igen och förändra tillvaron till
något bra.

Jag jobbar i en samarbetskyrka med människor som diakoni
assistent. Jag tycker det kreativa som förgyller tillvaron. Såsom
bakning, textilt skapande, trädgård, gillar också läsa böcker och
sporta.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Barn , ungdomar och Jesus är viktiga för Salt, det tycker jag
är bra. skatten är bra, likaså Barn i Alla länder och våra läger.
Sedan tycker jag det är bra att Salt samarbetar med andra organ
isationer, allt för Barn och ungdomars bästa.

Min erfarenhet från barn- och ungdomsarbete, både lokalt och
på distriktsnivå. Mitt EFS-engagemang. Tänker lite extra från
ett Barnperspektiv och de svagare parterna. Och mina två år
som ledamot i Salts styrelse.

CHARLOTTA NORDSTRÖM

20 ÅR, UPPSALA

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att Salt ska få finnas på mer ställen i samhället så att vi kan
nå ut till fler människor med budskapet om Jesus.

CHARLOTTA BEUNDRAR
Paulus är en stor förebild för mig, hans stora
tro och tillit på Gud är något jag ser upp till
och längtar efter.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag studerar till en kandidatexamen i teologi på Johannelunds
teologiska högskola. Jag engagerar mig i ungdomsgrupper och
läger, sysslar en del med musik och bakning och umgås med
mina vänner.

Jag brinner mycket för Salt, jag har en stor erfarenhet av Salt
och har sett olika delar av verksamheten i olika delar av landet
som t.ex. scouting, musikläger, ungdomsläger, barnläger och
hemföreningar, både som ledare och deltagare. Jag har även suttit
som ordförande i en Saltförening i flera år. Jag tror att denna
breda erfarenhet jag har kan bli till en hjälp för att se olika vink
lar och få en större förståelse av salts verksamheter

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Att det finns en sådan mångfald, salt finns för olika åldrar och
olika intressen och det är något jag tycker är bra med Salt.

SIMON WEST

22 ÅR, NORRKÖPING
ett material som underlättar och inspirerar till “barnsamlingar” i
lokala sammanhang/föreningar.
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Min dröm för Salt är att Guds dröm för Salt ska bli verklig
het. Vad det konkret innebär kan jag inte svara på, men då
är det min, och alla andra saltmedlemmars, uppgift att söka
Guds vilja i bön. Dock är Salts uppdrag att göra alla folk (i
synnerhet svenska barn och ungdomar) till lärjungar till Jesus
Kristus.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag busspendlar till Linköpings universitet där jag läser tredje
året på civilekonomprogrammet med inriktning revision. Jag äl
skar sport och framför allt fotboll. I år spelar min klubb Bråvalla
IK i division 5 Östergötland. Jag gillar också att spela gitarr och
sjunga och leder därför lovsång i EFS Vikbolandet.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

En av de bästa sakerna Salt gör är att arrangera läger. Livskraft
Syd är mitt favoritläger och det har blivit många nyårsfiranden
på Sundsgården i Helsingborg. Jag vill också nämna skatten,

SIMON BEUNDRAR
Personer som lever sina liv helt överlåtna åt
Jesus och blir använda av Honom för att göra
Hans rike synligt/närvarande på jorden.
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Kunskap/intresse inom ekonomi, statistik, organisation och
administration. Kontakter i och kännedom om Salt i SydöstSverige. Erfarenhet av ledaruppgifter på lokalnivå genom att ha
varit ordförande i Vikbolandet och ledare för ungdomsgruppen.

PETTER SUNDKVIST

20 ÅR, PITEÅ
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att få låta hela Salt verka för att unga svenskar ska skapa en
relation med Jesus Kristus som är lika tydlig i vardagen som
på läger.

PETTERS FAVORITUTRYCK
”En ledare är en fast massa som överför värme”.
Visserligen talar det om metaller men kan gärna
tillämpas i ledarskap.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag vikarierar sedan ett knappt år tillbaka som ungdomskon
sulent i EFS Hortlaxkretsen. Jag stormtrivs och är tacksam
för att få vara en arbetare på Guds tivoli. Jag är mycket för
musik och lvsång om ön jag inte är så skolad musiker. Annars
gillar jag slalom, friluftsliv, att diskutera/filosofera och de flesta
bollsporter.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag hoppas att jag kan hjälpa Salt att bevara och utveckla redan
troende men också hjälpa icke troende att upptäcka den levande
gudens kärlek. Jag har en hel erfarenhet av Salt och EFS i
förhållande till min ålder och hoppas att jag kan använda mina
erfarenheter till att utveckla Salts verksamhet.

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Livskraft är en av de platser som format och utvecklat min
kristna tro. Och Jag är fantastiskt glad över att få medverka i
Livskraft polar.

LOVISA BERGNER

22 ÅR, UMEÅ
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att Salt ska få vara ett verktyg för Jesus själv, till att hela, åter
upprätta och frälsa människor i Sverige och resten av världen.
Inget mindre än så ;)

LOVISA BEUNDRAR

Jesus såklart!
Min farmor har också varit en
inspirationskälla för mig.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag studerar till socionom här i Umeå. Jag gillar att träna, vara i
naturen och umgås med vänner.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Variationen och att det finns en stor öppenhet för samarbeten
åt olika håll och kanter. Jag tycker också väldigt mycket om att
bönen är en så central del för Salt.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Erfarenhet, i och med att jag suttit med i styrelsen i två år. Sen
bidrar jag också med en stark vilja till att samarbeta mellan olika
parter. Relationen mellan Salt och EFS är exempelvis väldigt
viktig för mig.

