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Salts verksamhetsredovisning för 2006 
 

Antagen av Salts styrelse den 24 mars 2007. Godkänd av Salts årsmöte den 18 maj 2007. 
 

 
Inledning 

 
2006 var ett spännande år för Salt. Det var det första hela året som självständig organisation, 
med allt vad det innebär av att formulera och utveckla sin identitet som rörelse. Det var också 
det år då EFS barn- och ungdomsarbete på allvar ”gick över” till Salt, med ett stort antal nya 
lokalföreningar som följd.  
 

Styrelsens ambition har varit 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 nu 
få redogöra för vad detta i praktiken har inneburit under 2006. 
 
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 
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.  
 

Under 2006 bildades Saltdistrikt i EFS-distrikten Västerbotten, Mittsverige, Väst-Sverige, 
Sydöst-Sverige och Sydsverige. 
 
Styrelsens arbete 

 
Salts styrelse har under våren 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 hösten har styrelsen bestått av Andreas Lind (ordf), Simon Simonsson (vice ordf), 
Sofia Svensson (sekr), Tobias Adrian, Anders Berg, Olof Forslund, Elisabet Grenstedt, Johan 
Holmgren, Jonas Nordén, Josefin Söderstjerna, Rigmor Skogsén och Ulla-Karin Zetterström. 
 

Under 2006 har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden under sammanlagt tretton 
dagar. Ett av dessa var förlagt till Sigtuna folkhögskola med Svenska Kyrkans Ungas styrelse 
som inbjudare. Viktiga frågor har varit Salts organisation, identitet och arbetssätt, liksom 
anslutningen av nya lokalföreningar. Mycket energi har också ägnats åt Salts utbytes- och 
volontärprogram, samt åt hur och när Salt ska samarbeta med andra organisationer och/eller 
projekt. 
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Föreningsstatistik 

 
Salt hade vid 2006 års utgång 122 anslutna föreningar. Den medlemsstatistik som 
rapporterades in till Salt vid 2007 års början visade att Salt under 2006 hade 6 131 
medlemmar. Detta är en minskning med 2 610 medlemmar jämfört med året innan.1 Antalet 
medlemmar mellan 7 och 25 år under 2006 ligger till grund för statsbidragen till Salt för 2008. 
 

Under 2006 anslöt sig följande lokalföreningar till Salt:  

 
Akalla 
Bergsbyn 
Betaniakyrkan (Malmö) 
Betlehemskyrkan (Stockholm)  
Bjurholm  
Bodbyn-Bullmark  
Boliden  
Borås  
Bredbyn   
Brunflo  
Bureå  
Bölebyn 
Carlskyrkan (Umeå)   
Dalvikskyrkan (Jönköping)  
Domsjö   
Domsjö  
Edsbyn 
Ersmark norra   
Ersmark Södra  
Eslöv  
Fagerdal-Gisselås 
Falköpingskretsen  
Fole 
Furulund 
Gottne   
Grisbackakyrkan (Umeå)   
Gullänget 
Haffsta/Komnäs  
Hejde 
Helsingborg  
Holmsund  
Hortlaxkretsen, "Sela"  
Hålland  
Hörbykretsen  
Hörnsjö  
Hörvik  
Jörn  
KLOT 
Klädesholmen   
Kristofferkyrkan (Karlshamn) 
Krokvåg  
Kusmark  

Kyrkans Hus Västerbygden  
Kåge  
Lerberget 
Luleå  
Lund  
Lutherska Missionskyrkan (Gbg)  
Lycksele  
Lövånger  
Medle  
Mellansel  
Mobacken   
Musikmaskinen i Hissjö  
Myckle 
Norrby-Tavelsjö   
Nyköping  
Nysätra  
Nyåker 
Ostvik  
Piteå 
Pärup 
Sabbatsberg 
Salt Mittsverige  
Salt Sydsverige 
Salt Västerbotten 
Salt Väst-Sverige 
Salts nätverksförening Mittnorrland  
Salts nätverksförening Sydöst-Sverige   
Sikås 
Sjöbotten   
Skellefteå   
Skråmträsk 
Stensjön 
Stensätrakyrkan (Sandviken)  
Stortjärn 
Strand/Berg 
Sundsvall   
Svarttjärn 
Svensköp 
Sävar   
Söderköping 
Södertälje 
Sörbykyrkan (Örebro)   
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Sörböle kyrka 
Sörflärke 
Sörmjöle 
Tvärålund   
Ursviken 
Vasakyrkan (Kalmar)   
Vasakyrkan (Umeå)   
Vebomark 

Vikbolandet 

Vindeln 
Västrabo (Växjö)  
ÅhusGården 
Ålem  
Änet  
Ängelholm 
Örnsköldsvik 
Östersund 
Östra Falmark  

 
Ekonomi 

 
För 2006 beviljades Salt ca 3,3 miljoner kronor från staten i form av strukturbidrag och 
överskott från Svenska spel. Övriga bidrag kom från Gustav V:s minnesfond och Lunds 
missionssällskap för finansiering av Salts utbytesprogram.  
 

Föreningsbidragen på 25 kr/barn + försäkring betalades ut till lokala föreningar, liksom ett 
startbidrag på 2000 kr till varje nystartad förening som skickade in blanketten om detta. 
Utöver löpande kostnader för exempelvis styrelse och anställda gjordes satsningar på bland 
annat materialframställning. Externa bidrag betalades dessutom ut till Bibelsajten, 
Bibeläventyret och PaX.  
 
Anställda 

 
Salt har under året haft tre heltidsanställda: generalsekreterare Olof Edsinger, kanslichef Tin 
Mörk och missionskonsulent Viktoria Nordén. Under våren var Magnus Jonsson 
projektanställd på halvtid för att under ett halvår jobba som informatör med ansvar för Salts 
grafiska profil samt profilprodukter. I februari projektanställdes Stefan Rönndahl som 
webbredaktör på 50%; från augusti var tjänsten på 25%. I oktober projektanställdes Marianne 
Näslund på 75% för att under knappt två år arbeta som barn- och scoutkonsulent; tjänsten 
finansierades till en del av ett bidrag från KFUK-KFUMs scoutförbund. 
 

Från 7 maj var Viktoria Nordén mammaledig, och ersattes då av Martin Alexandersson som 
vikarierande missionskonsulent. Från 1 september till 26 december var Olof Edsinger 
pappaledig på 60%, och ersattes på motsvarande procent av Mona Edsinger som vikarierande 
organisationssekreterare. 
 
Salts Sverigearbete 

 
Ideologi och teologi 

Förra årets arbete med stadgar, medlemskap och anslutning fortsatte även under detta år, om 
än i något mindre skala. En utläggning av Salts syftesparagraf skrevs av Salts 
generalsekreterare och antogs av Salts styrelse, för att sedan publiceras i form av ett häfte som 
skickades ut till alla Saltföreningar. 
 

Under hösten lades stort arbete ned på att revidera och komplettera den ledarpärm som 
tidigare framställts av enheten för Musik, Barn och Ungdom på EFS expedition; pärmen 
skickades ut till alla Saltföreningar i februari 2007 under namnet Salts resurspärm. 
 
Läger och konferenser 

Den 16-20 juni arrangerades EFS jubileumskonferens i Stockholm tillsammans med Salt. 
Delar av programmet, liksom Salts årsmöte 17 juni, genomfördes i Salts regi. 
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Barnkonferensen hade 49 deltagare och tonårskonferensen 41 deltagare. Antalet 
röstberättigade ombud på årsmötet var 90 stycken. 
 

Den 1-6 augusti arrangerades ungdomslägret TEJP på Dekarsön. Sammanlagt deltog ca 300 
deltagare och ledare, och på kvällsmötena var antalet det dubbla. 
 

Under nyårshelgen arrangerades Livskraft på fyra olika ställen runtom i landet. Sammanlagt 
deltog ca 600 deltagare och ledare. 
 
Barn och scout 

I samband med EFS jubileumskonferens avslutades projekt BARN, något som bland annat 
fick genomslag i en mässa för barn och i den särskilda barnavdelning som ingick i 
konferensutställningen. I oktober anställdes Marianne Näslund som barn- och scoutkonsulent, 
vilket bland annat innebär ett stöd för Centrala Scoututskottet och för Patrullriks 2008 där hon 
fungerar som lägerchef. 
 
Råd och utskott 

Under året har Salts styrelse haft två utskott/arbetsgrupper: Centrala Scoututskottet, med Ulla-
Karin Zetterström som styrelsens representant och arbetsgruppen för BIAL med Sofia 
Svensson som styrelsens representant. Dessa har haft 3 resp 2 protokollförda möten. Under 
året har även ett musikråd satts samman av EFS med Johan Holmgren som Salts representant; 
detta råd möttes första gången i januari 2007. 
 
Samarbete med andra organisationer 

Salts styrelse beslutade att Salt skulle kliva in som huvudman i Team Jesus Generation, samt 
ingå partnerskap med bönerörelsen 24-7 Sverige. Man förnyade även avtalet med 
ungdomstidningen Gyro och inledde ett samarbete med ELU:s bibelläsningsplan Accent. 
 
Hemsida och webbportal 

Under större delen av 2006 har www.salt.efs.nu fungerat som Salts hemsida. 
Uppdateringsarbetet av denna webbplats har pågått under hela 2006, och en helt ny version av 
sidan kunde publiceras i början av 2007. Ett viktigt tillskott på hemsidan var det forum som 
började fungera under hösten, och som periodvis har inbjudit till livliga samtal. 
 
Foldrar, profilprodukter och litteratur/musikutgivning 

Salt har under året gett ut följande foldrar: 
Presentationsfolder för Salt 

Presentationsfolder för Salts volontärprogram 

Presentationsfolder för Salts utbytesprogram 

TEJP-folder 

TEJP-affisch 

Salts syftesparagraf – definitioner, utläggning och vision 

Livskraftfolder för Polar, Norr, Mitt och Syd 
 

Salt har under året tagit fram följande profilprodukter: 
Huvtröja med Jesusansikte 
T-shirt med Jesusansikte 
T-shirt med Jesusansikte (dammodell) 
T-shirt med Saltlogga (barnmodell) 
Vykort Salt 
Vykort Jesusansikte (stora och små) 
Nyckelband med Saltlogga 
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Ballonger med Saltlogga 
Tygkasse med Saltlogga 
 

Salt har under året satt sin logga på följande böcker och skivor: 
Den där Jesus av David Wramneby 
Jesus världens ljus av KLOT (skivinspelning på TEJP) 
Kär av Pamela Sjödin-Campbell 
 
Salts utlandsarbete 

 
Utbytesprogrammet 

Under våren 2006 genomfördes andra delen av utbytet med ELCT (Evangelical Lutheran 
Church of Tanzania) i Tanzania. Sex svenska ungdomar var under tre månader i olika stift i 
Tanzania och delade vardag och tro där. (Under hösten 2005 hade vi besök av sex ungdomar 
från ELCT.) 
 

Hösten 2006 hade vi besök av sex ungdomar från ELCM (Evangelical Lutheran church of 
Malawi), som första delen i utbytet med ELCM. De hade ledarskapsutbildning på Hålland och 
tillbringade därefter fem veckor i distrikten Väst-Sverige, Sydsverige och Sydöst-Sverige.  
 

Under våren 2007 fullbordas utbytet med ELCM genom att sex svenska ungdomar är i 
Malawi i tre månader. Under 2006 beslöt styrelsen att Utbytesprogrammet skulle revideras, 
och arbetet med detta påbörjades under andra halvan av 2006. Läsåret 07/08 tar programmet 
en paus för att förhoppningsvis sjösättas i ny skepnad hösten 2008. 
 

Volontärprogrammet 

Under året har Salt skickat ut sina första fyra volontärer. Under våren var Elisabeth Holmlund 
och Karin Sagen på Irente Rainbow School i Lushoto, Tanzania och under hösten var Sara 
Burström och Lovisa Fjällborg på Win Souls for Gods skola i Addis Abeba, Etiopien. 
Volontärerna under våren hade ett seminarium på TEJP medan höstens volontärer har ett på 
årskonferensen i Karlshamn.  
 

Under hela året har samtal förts med Svenska kyrkans Internationella avdelning, dels om hur 
Salts volontärprogram skall finansieras i framtiden, dels om möjligheten att slå ihop Salts 
volontärprogram med det program som Svenska kyrkan står i begrepp att starta. Konsensus 
har dock inte uppnåtts i någon av dessa frågor.  
 

Sommarteam 

Ett samarbete inleddes med Ljus i Öster och Finlands Evangelisk-Lutherska folkmission för 
att sända missionsteam till den lutherska kyrkan i Mordvinien i Ryssland. I juni åkte därför ett 
team med sex medlemmar – tre från Salt, en från Ljus i Öster och två från Folkmissionen – till 
Saransk i Mordvinien, där de stannade i tio dagar. Resan var mycket uppskattad både av dem 
som åkte och församlingarna som tog emot dem. 
 
BIAL 

BIAL – Barn i alla länder är barnens egen missionssatsning som sker i samarbete med EFS. 
Under 2006 samlade EFS-föreningar runtom i landet in knappt 1,5 miljon kronor till projekt i 
Tanzania, Etiopien, Malawi, Eritrea och Indien. BIAL har under 2006 haft två missionärer: 
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. 
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Berördfonden 

Under 2006 var ambitionen att tömma Berördfonden på pengar, för att därefter starta upp en 
fond med delvis andra ansökningskriterier och med statsbidragspengar i stället för insamlade 
medel som grund. Under 2006 fick följande projekt bidrag från Berörd: 
• Blandbands valborgsfestival 2006, Hortlax 
• Möten mellan unga i Eritrea 2006, Storebro 
• Resa till Keren i Eritrea 2006, Ängelholm  
• Missionssatsningen Alternativt Sällskap 2006, Uppsala  
• Konfirmanduppföljning i EFS i Lund. 
 
Slutord och tankar inför framtiden 

 
I Salts styrelse kan vi blicka tillbaka på ett innehållsrikt år. Det mesta av det vi hoppades på 
inför 2006 har gått i uppfyllelse: De flesta sammanhang som tidigare rapporterat in barn- och 
ungdomsarbete till EFS har anslutit sig till Salt. Vi har fått en barn- och scoutkonsulent, en 
fungerande hemsida, ett antal nyframtagna profilprodukter och foldrar, samt en Saltfond med 
nya kriterier för dem som vill ansöka om pengar. Vi har sänt ut sex volontärer till Tanzania 
och Etiopien samt tre deltagare i ett evangelisationsteam till Ryssland. Vi har fått en gedigen 
ledarpärm som vi har sänt ut till alla anslutna föreningar. Sist men inte minst har vi fått se hur 
Gud fortsätter att sända ungdomar till våra läger – i detta sammanhang TEJP och de fyra 
livskraftlägren. 
 
När vi nu tänker framåt ser vi naturligtvis också ett antal utmaningar, och några av dessa är 
följande: 
• Efter övergången mellan den gamla och den nya strukturen har Salt ca 3000 färre 

medlemmar än EFS tidigare redovisat. Detta får naturligtvis konsekvenser inte minst 
ekonomiskt. Inför framtiden behöver vi därför arbeta mycket med frågan om hur fler 
sammanhang i Svenska kyrkan kan knyta an till Salt, samt – förstås – hur vi kan behålla de 
medlemmar som vi redan har fått. 

• På grund av Svenska kyrkans förändrade policy kring utlandsarbete tvingas Salt nu att hitta 
ett nytt sätt att finansiera sitt volontärprogram. Detta, tillsammans med den utvärdering 
som pågår av utbytesprogrammet, innebär att vårt utlandsarbete kommer att ta både tid och 
kraft i anspråk under 2007. 

• På våra läger har vi fått se Gud göra stora saker de senaste åren. Detta är ett stort 
glädjeämne som också förpliktigar till ett aktivt sökande av Guds vilja inför framtida 
satsningar. 

• Vi har inlett samarbete med Team Jesus Generation, 24-7 och Hållands folkhögskola 
(lärjungaskola i Örnsköldsvik) som innebär både nya möjligheter och ett nytt ansvar. 

 
Mot bakgrund av allt detta vill vi rikta en vädjan till alla Salts medlemmar att fortsätta att stå 
med oss i bön för att barn och ungdomar också år 2007 ska få lära känna, komma till tro på 
och följa Jesus Kristus genom Salts arbete! 
 
Uppsala 070324 
 
Tobias Adrian, Anders Berg, Olof Forslund, Elisabet Grenstedt, Johan Holmgren, Andreas 

Lind, Jonas Nordén, Rigmor Skogsén, Simon Simonsson, Sofia Svensson, Josefin Söderstjerna 

och Ulla-Karin Zetterström. 
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Fotnot 

 
Orsaken till det minskande medlemsantalet har flera orsaker. De viktigaste tror vi är följande: 
 
• Flera EFS-föreningar med små barn- och ungdomsgrupper har valt att inte ansluta sig till 

Salt, eftersom de menat att detta skulle innebära för mycket jobb i proportion till gruppens 
storlek. (Åtgärd: innan sommaren kommer vi att skicka ut info om hur mycket pengar 
dessa föreningar faktiskt kan bidra med till vår gemensamma verksamhet genom att ansluta 
sig. Vi kommer även att uppmuntra dessa sammanhang till att, där så är möjligt, bilda en 
kretsförening – och annars att ansluta sin verksamhet till distriktsföreningen.) 

• Pga märkliga regler på kommunal nivå har väldigt få Saltföreningar bildats i Norrbotten. 
Då dessa regler ändrades under 2007 har vi gott hopp om att ett antal föreningar från 
Norrbotten ska välja att ansluta sig till Salt under 2007. 

• Många föreningar tycks i år ha nöjt sig med att bara få sina ”kärntrupper” att ta aktiv 
ställning för medlemskap i Salt. Särskilt detta första år, då många föreningar inte kom 
igång med medlemsrekryteringen förrän till hösten. (Åtgärd: uppmuntra föreningarna att 
under 2007 värva medlemmar i lite bredare lager.) 


