Salts verksamhetsredovisning för 2005
Antagen av Salts styrelse den 6 maj 2006. Godkänd av Salts årsmöte den 17 juni 2006.

Inledning
Det finns olika sätt att ange när Salt egentligen bildades. Egen juridisk person blev
organisationen först 2006 och mot denna bakgrund är det naturligtvis svårt att skriva en
verksamhetsredovisning för Salt år 2005. Å andra sidan innehöll 2005 flera viktiga milstolpar
i Salts historia och i denna redovisning har vi därför valt att berätta vilka dessa milstolpar är.
Vi passar även på att berätta vad Salt riks har ägnat sig åt från sommaren 2005 till våren 2006.
På väg mot ett bildande
På EFS UngdomsForum 4-7 januari beslutades att man skulle bilda en självständig barn- och
ungdomsforganisation inom EFS/Svenska kyrkan. Samtidigt gavs den sedan tidigare tillsatta
styrgruppen fullmakt att utarbeta förslag till hur organisationen skulle se ut och fungera vad
gäller stadgar, styrelse och anställda. EFS ungdoms Riksarbetsgrupp fick förtroendet att
fungera som interimstyrelse för organisationen på riksnivå fram till dess första ordinarie
årsmöte.
Under våren, sommaren och hösten arbetade också en särskild visionsgrupp med uppgiften att
fånga upp tankar runtom i EFS/Salt för att utifrån detta formulera en gemensam vision för den
nya organisationen.
Den 7 maj, under EFS årskonferens i Sundsvall, hölls en födelsedagsfest för den nya
organisationen, efter att EFS årsmöte hade gett sitt bifall till bildandet.
Riksarbetsgruppen hade sitt sista sammanträde 16-18 september. Styrgruppen träffades sista
gången 14 oktober.
Salts konstituerande årsmöte
Den 12 november arrangerades Salts konstituerande årsmöte i Hammarbykyrkan i Stockholm.
151 röstberättigade ombud var närvarande.
Årsmötet antog stadgar för Salt riks samt normalstadgar för lokalförening i Salt. Man valde
även en riksstyrelse bestående av tolv ledamöter.
Salts organisation
Basen för Salts arbete är de lokala föreningarna. Dessa är anslutna både till Salt riks och till
det aktuella distriktet. I nuläget följer distrikten den indelning som gäller för EFS, men i
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framtiden kan detta komma att ändras. För att Salt ska ha rätt till stats- och landstingsbidrag
krävs en demokratisk struktur på både lokal-, distrikts- och riksnivå.
Styrelsens arbete
Salts styrelse har under året bestått av Andreas Lind (ordf), Josefin Söderstjerna (vice ordf),
Sofia Svensson (sekr), Anders Berg, Olof Forslund, Elisabet Grenstedt, Johan Holmgren,
Marta Lindvert, Jonas Nordén, Rigmor Skogsén, Simon Simonsson och Ulla-Karin
Zetterström.
Under 2005 har styrelsen har haft två protokollförda sammanträden under sammanlagt två
dagar. Under våren 2006 har styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under
sammanlagt sex dagar. Viktiga frågor har varit Salts organisation, identitet och arbetssätt,
liksom anslutningen av nya lokalföreningar.
Föreningsstatistik
2005 var det sista året som EFS hade dispens från regeln att bara självständiga barn- och
ungdomsorganisationer har rätt att få statsbidrag för sin verksamhet. Enligt denna gamla
ordning hade EFS barn och ungdom 8 741 medlemmar fördelade på 155 EFS-föreningar.
Detta medlemsantal ligger till grund för statsbidragen till Salt för år 2007.
Under 2005 anslöt sig följande lokalföreningar till Salt (anslutningen gäller från och med 1
januari 2006):
Askersund
Borlänge
Bäckbykyrkan (Västerås)
Hammarbykyrkan
Johanneskyrkan (Halmstad)
Lidköping
Livskraft Mitt
Livskraft Norr
Livskraft Polar
Livskraft Syd
Lötenkyrkan (Uppsala)
Mossebo
Röke
Storebro
Sävja
Terra Nova-kyrkan (Visby)
Västrabo (Växjö)
Ängskyrkan (Tumba)
Äsperedsbygden
Övre Kågedalen
De föreningar som anslöt sig under våren 2006 rapporteras i nästa års
verksamhetsredovisning.
Ekonomi
Under året har EFS barn- och ungdomsarbete/Salt beviljats ca 3,3 miljoner kronor från staten i
form av strukturbidrag och överskott från Svenska spel. Övriga bidrag har kommit från
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Gustav V:s minnesfond och Lunds missionssällskap för finansiering av utbytesprogram och
volontärprogram. Dessutom har vi fått ett bidrag från EFS riks för att finansiera en
administrativ heltidstjänst och en halvtids projekttjänst som webredaktör.
Föreningsbidragen på 25 kr/barn + försäkring har betalats ut till lokala föreningar, liksom ett
startbidrag på 2000 kr till varje nystartad Saltförening. Utöver löpande kostnader för
exempelvis styrelse och anställda har satsningar gjorts på materialframställning. Dessutom har
externa bidrag betalats ut till Bibelsajten, Bibeläventyret och PaX.
Ett ev överskott från 2006 förs över till budgetåret 2008 då bidragsintäkterna är osäkra.
Anställda
Under hösten 2005 projektanställdes Olof Edsinger på 100%, Viktoria Nordén på 100% och
Hilde Carlsson på 50%, alla som utvecklingskonsulenter. Tin Mörk hade sedan tidigare en
konsulenttjänst på EFS utvecklingsavdelning på 100%. Vid årsskiftet, när Salt blev en egen
juridisk person, övergick tjänsterna till Salt. Olof och Viktoria tillsvidareanställdes som
generalsekreterare respektive missionskonsulent, Tins tjänst övergick till kanslichef och Hilde
valde att avsluta sitt arbete i och med projekttjänstens slut. Magnus Jonsson anställdes på en
projekttjänst på 50% i ett halvår som informatör och Stefan Rönndahl projektanställdes på
75% i ett år på en delad tjänst som webredaktör på Salt respektive webansvarig för Mysoft för
hela EFS/Saltkanslit.
Salts Sverigearbete
Ideoteologi
Generalsekreteraren har under året arbetat mycket med frågor som har med stadgar,
medlemskap och anslutning att göra. Som ett led i det ideologiska och teologiska arbetet har
Salt framställt ett häfte med kommentarer till normalstadgarna för lokalförening i Salt, en
handledning för ansvarsfördelning och ekonomi mellan EFS och Salt samt en utläggning av
Salts syftesparagraf. Styrelsen har även antagit Lausannedeklarationen som grunddokument
för Salts missionsarbete.
Läger och konferenser
Den 30 juli – 7 augusti arrangerades scoutlägret Skogsröj 05 i Lysestrand tillsammans med
KFUK-KFUM:s scoutförbund. Lägret samlade scoutkårer från hela förbundet och EFS
representerades av ca 1000 deltagare och ledare. Sammanlagt deltog ca 3500 personer.
Den 9-14 augusti arrangerades ungdomslägret TEJP på Dekarsön. Sammanlagt deltog ca 300
deltagare och ledare.
Under nyårshelgen arrangerades Livskraft på fyra olika ställen runtom i landet. Sammanlagt
deltog ca 625 deltagare och ledare.
Barn/scout
Projekt BARN har under året bland annat bidragit till att temaveckan på Johannelund i början
av läsåret handlade om att predika för barn. Under jubileumskonferensen i juni 2006 kommer
en nyskriven mässa för barn att användas. Även ett nytt barnmaterial beräknas vara framtaget,
bland annat ett nytt söndagsskolmaterial. I och med konferensen avslutas projektet, men när
nu Salt har bildats finns goda förutsättningar för att barnperspektivet ska hållas aktuellt även
framöver.
Under året har Centrala Scoutrådet blivit ett utskott till Salts styrelse och heter numera
Centrala Scoututskottet. I utskottet sitter en representant från varje distrikt liksom en
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representant från styrelsen, samt Tin Mörk som har huvudansvaret för barnfrågor på Salt riks.
Kontinuerliga rapporter sker mellan utskottet och styrelsen. Förslag finns om att
projektanställa en scoutkonsulent på deltid på Salt rikskansli. Projektpengar för detta kan
komma från KFUM.
Hemsida och webportal
Under 2005 fanns tyvärr inte möjligheten att prioritera arbetet med Salts hemsida i den
utsträckning som hade varit önskvärt. Vi klarade oss hjälpligt med en uppdatering av det
material som sedan tidigare fanns under www.efs.nu/ung. I januari 2006 kunde vi dock börja
arbeta med en egen hemsida där Henrik Westbacke gjorde det grafiska och Henrik Wikström
det tekniska arbetet.
I och med att Salt i februari 2006 fick en egen webredaktör skapades helt nya förutsättningar
för att kunna utveckla av hemsidan. Salts hemsida är numera en del av EFS portallösning, och
utvecklingsarbetet kommer att pågå aktivt under hela 2006. Den nya sidan, som har adressen
www.salt.efs.nu, har designats av Magnus Jonsson.
Profilprodukter
Se bilaga!
Salts utlandsarbete
Antagna dokument
Vid Salts styrelsemöte den 10 december 2005 antogs Lausannedeklarationen som ett
teologiskt grunddokument för Salt. Detta ligger till grund för Salts missionsarbete både i
Sverige och utomlands.
Utbytesprogrammet
Under våren 2005 genomfördes andra delen av utbytet med ELCMP i Indien (Evangelical
Lutheran Church in Madhya Pradesh). Fyra ungdomar från Sverige besökte under två
månader kyrkan i Madhya Pradesh. (Under hösten 2004 hade fyra ungdomar från ELCMP
gästat EFS.)
Hösten 2005 hade EFS i samarbete med Salt ett utbyte med ELCT (Evangelical Lutheran
Church in Tanzania). Sex ungdomar från ELCT gästade Sverige under tre månader. De fick
en ledarskapsutbildning på Hållands folkhögskola och spenderade fem veckor i distrikten
Mittnorrland och Mittsverige.
Under våren 2006 har Salt sänt ut sex ungdomar i retur till Tanzania där de har vistats två och
två i tre olika stift under tre månader. Ungdomarna kom hem i april och kommer att sprida
sina erfarenheter i de distrikt de är bosatta i.
Salt har påbörjat en utvärdering av programmet för att se vilka förbättringar som kan göras.
Volontärprogrammet
Önskan har funnits bland Salts ungdomar att kunna åka ut med Salt på annat sätt än genom
utbytesprogrammet. Då frågan om att ta emot volontärer kom från Irente Rainbow School i
nordöstra stiftet i Tanzania besökte Salts missionskonsulent skolan för att inleda ett samarbete
kring volontärer.
Salt gjorde en förfrågan till Svenska kyrkans internationella avdelning om att stötta
volontärprogrammets inledningsskede ekonomiskt, vilket också gjordes. Under hösten 2005
rekryterades två volontärer, Karin Sagen och Elisabet Holmlund. I januari 2006 gick de en
förberedande praktikant- och språkutbildning på SIDA i Härnösand innan de åkte till
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Tanzania för volontärarbete under sex månader. De kommer under TEJP att ha ett seminarium
om volontärtiden.
Salts missionskonsulent har under våren 2006 undersökt nya platser att sända volontärer till
samt arbetat med hur Salt kan få del av praktikantbidrag från SIDA.
BIAL
BIAL – Barn i alla länder är barnens egen missionssatsning som sker i samarbete med EFS.
Under 2005 samlade EFS-föreningar runt om i landet in 1 397 230 kronor till projekt i
Tanzania, Etiopien, Malawi, Eritrea och Indien. BIAL har under 2005 haft två missionärer
utsända: Annika Ovander i Malawi och Ulf Ekängen i Tanzania.
Då tanken bakom BIAL är att skapa ett intresse och engagemang för mission även hos barn
har BIAL i varje nummer av efs.nu haft ett eget blad som vänt sig till barn. För mer
information om BIAL hänvisas till hemsidan: www.bial.nu.
Berördfonden
Under 2005 togs beslutet att Berördfonden skulle läggas ner, till förmån för en ny fond i Salt.
Detta innebar att all insamling till fonden styrdes om till andra ändamål men att de pengar
som fanns kvar skulle fördelas enligt de kriterier som fonden hade. Under 2005 och 2006 fick
följande projekt bidrag från Berörd:
• Set Free missionsresa till Ukraina sommaren 2005, Östersund
• Förfest till himlen 2005, Hortlax
• Blandbands valborgsfestival 2006, Hortlax
• Möten mellan unga i Eritrea 2006, Storebro
• Resa till Keren i Eritrea 2006, Ängelholm
• Missionssatsningen Alternativt Sällskap 2006, Uppsala
Tankar inför framtiden
Under Salts första verksamhetsår har en stor del av resurserna gått åt till att få organisationen
kring arbetet att sätta sig. Vi har även satsat mycket på sådant som hemsida och
profilprodukter, samt på att bygga upp Salts nya volontärprogram.
När vi tänker framåt hoppas vi att det ska bli möjligt att satsa mer resurser även på andra
områden, såsom scout- och musikarbetet. Vår förhoppning är också att kunna utveckla
möjligheten för medlemmarna att söka pengar från Salt på ett sätt som inte har varit möjligt
inom Berördfondens ramar. Parallellt med detta hoppas vi att vårt utlandsengagemang ska få
växa sig starkt, med allt fler ungdomar och unga vuxna som åker ut i korttidsmission.
Allt detta står naturligtvis och faller på hur många lokalföreningar som ansluter sig till Salt.
Under 2006 hoppas vi därför att alla EFS-föreningar som bedriver barn- och ungdomsarbete
ansluter detta till Salt. Vi kommer även att arbeta aktivt för att fler barn- och ungdomsgrupper
i Svenska kyrkan i övrigt ska upptäcka Salt och därefter också ansluta sitt arbete till oss.
Uppsala 060506
Anders Berg, Olof Forslund, Elisabet Grenstedt, Johan Holmgren, Andreas Lind, Marta
Lindvert, Jonas Nordén, Rigmor Skogsén, Simon Simonsson, Sofia Svensson, Josefin
Söderstjerna och Ulla-Karin Zetterström.

5

Anders Berg

Olof Forslund

Elisabet Grenstedt

Johan Holmgren

Andreas Lind

Marta Lindvert

Jonas Nordén

Rigmor Skogsén

Simon Simonsson

Sofia Svensson

Josefin Söderstjerna

Ulla-Karin Zetterström

6

