
Verksamhetsplan för Salts centrala arbete 2011-2012 
 
Salts syfte är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.  
För Salts centrala arbete innebär detta att vi vill satsa på: 
 
Läger  

genom att fortsätta arbetet med årskonferensen, Patrullriks, Livskraft, TEJP och TEJP Syd 
 

Barnprojekt 

genom att genomföra en större nationell satsning på söndagsskola i Sverige 
genom att framställa och sprida ett samtalsmaterial om att förmedla tron i hemmet 
genom att uppmuntra till fler satsningar för åldersgruppen 12-14 år 

 
Utlandsmission 

genom att, samtidigt som vi sänder ut färre volontärer än tidigare, utveckla arbetet med 
volontärprogrammet 

genom att under 2011 genomföra Utbytet, för att därefter lägga programmet på is 
genom att fortsätta satsningen på teamresor till Ryssland, samt undersöka möjligheterna att 
även sända team till Etiopien m fl utomeuropeiska länder  

genom att utveckla vårt arbete med Barn I Alla Länder 
genom att delta i EFS internationella råd, missionskonferensen Följ mig samt 
missionsseminarierna på EFS och Salts årskonferens 

genom att arbeta med frågan om övergången Salt-EFS i fråga om utlandsarbetet 
 
EFS Scout 

genom att stödja och vidareutveckla arbetet i Centrala Scoututskottet 
genom att genomföra Patrullriks 2011 i Sällerhög 
genom att ta aktiv del i framtagandet av det nya materialet Kristen och scout 
genom att noga följa utvecklingen i den omstrukturering av scoutvärlden som väntas ske 
under 2013 

 
Musik 

genom att i samråd med Centrala Musikutskottet utveckla barnmusiken i Salt  
genom att ge ut ett barnmusikmaterial, som även ska kunna kopplas till Salts 
söndagsskolesatsning 

 
Medlemskaps- och demokratifrågor 

genom att uppmuntra fler sammanhang i EFS och Svenska kyrkan att bilda Saltföreningar 
genom att arbeta med frågan om övergången Salt-EFS på lokalplanet, samt genom att 
inspirera till att vara med i en lokal förening/församling 

genom att på både styrelse- och kanslinivå utveckla kommunikationen med Saltdistrikten 
genom att utveckla och peppa för Salts årsmöte 

 
Ledarutveckling 

genom att finna och skapa miljöer där man kan växa som ledare 
genom att uppmuntra våra medlemmar att avsätta tid för en bibelskola eller liknande 
genom att vidareutveckla arbetet med Team Jesus Generation 
genom att om möjligt få till stånd ett närmare samarbete med några av EFS folkhögskolor 

 
 
 



Relationer 

genom att aktivt delta i de ekumeniska forumen SKUR (Sveriges Kristna UngdomsRåd), 
SMR (Svenska MissionsRådet), NIMBU (Nordiska Inremissionernas Barn- och 
Ungdomsnätverk) och Nordiska söndagsskolekommittén 

genom att bibehålla och fördjupa gemenskapen med övriga barn- och ungdomsorganisationer 
med luthersk koppling: Svenska Kyrkans Unga, Credo, Evangelisk Luthersk Ungdom och 
ungdoms-oas 

genom att bibehålla en god relation till KFUK-KFUMs scoutförbund 
genom att bibehålla och fördjupa gemenskapen med KRIK 
 

Materialproduktion och kommunikation 

genom att ge ut ytterligare material för den lokala barn- och musikverksamheten, i första 
hand kopplat till Salts söndagsskolesatsning 

genom att göra en genomlysning av Salts informationsarbete och utveckla och förändra det vi 
ser behov av att åtgärda 

 
Ekonomi 

genom att utöka antalet bidragsgrundande medlemmar och föreningar 
genom att öka givandet från såväl individer som föreningar 
genom att söka efter stiftelser och fonder som på olika sätt kan bidra till Salts verksamhet 

 
Miljöarbete 

genom att se över vår negativa miljö- och klimatpåverkan och försöka minska denna 
genom att trycka våra böcker och foldrar på ett miljövänligt sätt 

 
Allt detta vill vi göra som en rörelse inom Svenska kyrkan, med Jesus som vårt centrum och med en längtan att få 
vara ett salt och ett ljus både för Sverige och svensk kristenhet. 


