Salts verksamhetsredovisning för 2007
Antagen av Salts styrelse den 2 februari 2008. Godkänd av Salts årsmöte den 2 maj 2008.

Inledning
2007 kan sammanfattas som ett år av både nystart och fördjupning. Mycket tid har ägnats åt
att bygga vidare på det som sattes igång under Salts första två år, samtidigt som flera nya
satsningar har initierats. 2007 var också det år då barn- och scoutarbetet började blomma på
allvar även på riksplanet.
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
redogöra för vad detta i praktiken har inneburit under 2007.
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. 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 våren 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 hösten har styrelsen bestått av Andreas Lind (ordf), Simon Simonsson (vice ordf),
Sofia Svensson (sekr), Tobias Adrian, Anders Berg, Olof Forslund, Birgitta Gunnervall,
Johan Holmgren, Markus Holmström, Jonas Nordén, Elin Risberg och Karin Sagen.
Under 2007 har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande och
ett på telefon, under sammanlagt nio dagar. Viktiga frågor har varit kommunikationen ut till
rörelsen, omstruktureringen av tjänsterna på kansliet, ledarträning samt givande. Mycket
energi har också ägnats åt Salts utbytes- och volontärprogram.
Föreningsstatistik
Salt hade vid 2007 års utgång 128 anslutna föreningar. Den medlemsstatistik som
rapporterades in till Salt vid 2008 års början visade att Salt under 2007 hade 7 710
medlemmar, varav 6 724 mellan 7 och 25 år. Detta är en ökning med 1 579 medlemmar
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jämfört med året innan.1 Antalet medlemmar mellan 7 och 25 år 2007 ligger till grund för
statsbidragen till Salt för 2009.
Under 2007 anslöt sig följande lokalföreningar till Salt:
Bergsviken
Byske
Heljaröd
Hässleholm
Hörby
Karlstad
Norrfjärden
Ås
Ekonomi
För 2007 beviljades Salt knappt 3,2 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 folderframställning och Saltfond. Externa bidrag betalades dessutom ut till Bibelsajten,
Bibeläventyret och PaX.
Anställda
Salt har under året haft anställda i flera olika konstellationer. I januari-februari arbetade Tin
Mörk 100 % som kanslichef, för att i mars-april trappa ner till 50 % och därefter sluta helt. I
samma veva tog Salts generalsekreterare Olof Edsinger över Tins uppgifter som arbetsledare
och ekonomiansvarig, vilket i sin tur fick till följd att flera av hans administrativa och
operativa uppgifter lades in i den nyinrättade ungdomskonsulenttjänsten.
Den 17 april tillträdde Helena Cashin (dåvarande Norén) som vikarierande ungdomskonsulent
på 50 %, ett vikariat som hon innehade hela året. Martin Alexandersson fick 1 september fast
tjänst som ungdomskonsulent på 100 %, men vikarierade under hösten som
missionskonsulent på 100 %. I augusti-november var Salts missionskonsulent Viktoria
Nordén tillbaka på 50 % och vikarierade då som ungdomskonsulent, för att därefter på nytt gå
på mammaledighet. Under läsåret 07-08 köper Salt – pga Viktorias mammaledighet – 20 %
tjänst av Hållands folkhögskola (Hans Bolin), för utvecklandet av det nya utbytesprogrammet.
Under hela året arbetade Nanne Näslund 75 % som projektanställd barn- och scoutkonsulent.
Kontentan av detta är att Salt före vårens omstruktureringar hade en generalsekreterare, en
kanslichef, en missionskonsulent och en barn- och scoutkonsulent. Efter omstruktureringen
hade Salt en generalsekreterare, en missionskonsulent, en ungdomskonsulent och en barn- och
scoutkonsulent. Under delar av året har vi varit 50 % underbemannade, men pusslandet har
trots allt fungerat anmärkningsvärt bra.
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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 2008.
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Salts Sverigearbete
Läger och konferenser
Den 17-20 maj arrangerades EFS och Salts årskonferens i Karlshamn. Delar av programmet,
liksom Salts årsmöte 18 maj, genomfördes i Salts regi. Barnkonferensen hade 30 deltagare,
tonårskonferensen 4 deltagare och ungdomskonferensen 78 deltagare. Antalet röstberättigade
ombud på årsmötet var 62 stycken.
Den 31 juli-5 augusti arrangerades ungdomslägret TEJP på Dekarsön. Målgruppen var
ungdomar i åldrarna 16-26 år och sammanlagt deltog ca 300 deltagare och ledare; på
kvällsmötena var antalet flera gånger det dubbla.
På Världens fest i Åre den 10-12 augusti medverkade Salt med två seminarier.
Under nyårshelgen arrangerades Livskraft på fyra olika ställen runtom i landet. Målgruppen
för dessa läger är årskurs 9 och uppåt, och sammanlagt deltog drygt 600 deltagare och ledare.
Lärjungaskola och Team Jesus Generation
Den 29 augusti inleddes den första terminen på Salts och Hållands lärjungaskola i
Örnsköldsvik. Skolan är ettårig och kan beskrivas som en bibellinje med profilämnena Bibel,
Efterföljelse och Ledarskap. Responsen från årets 5 elever har varit mycket god.
Under året har Salt också klivit in som huvudman i Team Jesus Generation, med sikte på att
sända ut sina första skol- och församlingsteam hösten 2008.
Barn och scout
Salt har under året gett ut ett eget material för söndagsskola och andra barngrupper kallat
Räkna med Bibeln. Vi har även inlett ett samarbete med tidningen Just dé, som är en tidning
med kristna värderingar för barn i åldrarna 8-12 år. Tidningen delades ut på EFS och Salts
årskonferens, samt på några av distriktens sommarläger. Andra samarbetspartners på
barnsidan är Bibeläventyret och Nordiska söndagsskolekommittén.
Förberedelserna inför Patrullriks 2008 har pågått under hela året. Detta var också det år då
den internationella scoutrörelsen fyllde 100 år, något som har firats både på riksplanet och
lokalt; Centrala Scoututskottet deltog i den stora 100-årshögtiden i Stockholms stadshus i
april.
Råd och utskott
Under året har Salts styrelse haft två utskott/arbetsgrupper: Centrala Scoututskottet, med UllaKarin Zetterström (vt) och Andreas Lind (ht) som styrelsens representant och arbetsgruppen
för BIAL med Sofia Svensson som styrelsens representant. Dessa har haft 3 resp 2
protokollförda möten. Johan Holmgren har även suttit som Salts representant i EFS centrala
musikråd, som under året har haft 3 träffar.
Foldrar, profilprodukter och litteratur/musikutgivning
Salt har under året gett ut följande foldrar och affischer:
Presentationsfolder för Salts och Hållands lärjungaskola
Presentationsfolder för Barn i alla länder
Presentationsfolder för Team Jesus Generation
Presentationsfolder för EFS folkhögskoleutbildningar med kristen profil
TEJP-folder
TEJP-affisch
BIAL-affisch med 3 olika motiv
Livskraftfolder för Polar, Norr, Mitt och Syd
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Salt har under året tagit fram följande profilprodukter:
Dam- och herrtopp med Saltlogga
Luvtröja med dragkedja och Saltlogga på bröstet
Salt har under året gett ut följande material:
Salts resurspärm för barn- och ungdomsledare
Räkna med Bibeln av Sussie Kårlin
Salts utlandsarbete
Utbytesprogrammet
Under våren 2007 genomfördes andra delen av utbytet med ELCM (Evangelical Lutheran
Church of Malawi) i Malawi. Sex svenska ungdomar var under tre månader i olika stift i
Malawi och delade vardag och tro där. (Under hösten 2006 hade vi besök av sex ungdomar
från ELCM.)
Under hösten 2007 tog utbytesprogrammet paus och Hans Bolin på Hållands folkhögskola
började, tillsammans med Viktoria Nordén och Martin Alexandersson, att skissa på hur det
nya programmet ska se ut. Förhoppningen är att programmet i en delvis ny skepnad kan
sjösättas under 2009.
Volontärprogrammet
Under året har Salt skickat ut sex volontärer. Under våren var Nils och Evelina Lundkvist på
Irente Rainbow School i Lushoto, Tanzania; samtidigt var Julia Lindelöf och Fanny Larsson
på Win Souls for Gods (WSG) skola i Addis Abeba, Etiopien. Under hösten var Martin
Klemetz och Helena Lundell på WSGs skola i Addis Abeba. Vårens volontärer hade ett
seminarium och en cafékväll på TEJP, medan höstens volontärer kommer att medverka på
årskonferensen i Halmstad.
BIAL
BIAL – Barn i alla länder är barnens egen missionssatsning som sker i samarbete med EFS.
Under 2007 samlade Salt- och EFS-föreningar runtom i landet in knappt 1,5 miljon kronor till
projekt i Tanzania, Etiopien, Malawi, Eritrea och Indien. BIAL har under 2007 haft två
missionärer: Annika Ovander i Malawi och Ulf Ekängen i Tanzania. När Annika kom tillbaka
till Sverige i oktober ersattes hon av Liselotte Olika som arbetar på en skola för hörselskadade
barn i Nakamte, Etiopien.
Då tanken bakom BIAL är att skapa ett intresse och ett 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.
Saltfonden
Under 2007 lanserades Saltfonden, som till skillnad från den tidigare Berördfonden är tänkt
att dela ut statsbidragspengar i stället för insamlade medel. Saltfonden är indelad i tre delar:
Makro, Mikro och Läger. Följande projekt fick under året bidrag ur SaltfondenMakro:
• Taizéresa för ungdomar från Vasakyrkan i Umeå
• Handikappanpassning av ungdomsvåning i EFS/Salt i Askersund
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Slutord och tankar inför framtiden
I Salts styrelse kan vi blicka tillbaka på ännu ett innehållsrikt år. Vi har fortsatt att utveckla
vårt arbete, samtidigt som vi har börjat se resultaten av den grund som lades under Salts första
verksamhetsår.
Till våra utmaningar under 2008 hör sådant som fortsatt medlemsrekrytering, bildandet av nya
Saltföreningar, att starta en tidning för Salts ungdomar, att få en långsiktig lösning för vårt
volontärprogram, att hitta en bra modell för det nya utbytesprogrammet, att om möjligt finna
ännu bättre former för vårt samarbete med KFUK-KFUMs scoutförbund, att finna former för
ett musikarbete på central nivå, att fortsätta att utveckla våra hemsidor, att genomföra och
utveckla konceptet kring Patrullriks och TEJP, att lansera och få tillströmning till Salts och
Hållands lärjungaskola och Team Jesus Generation samt att öka givandet till och engagemang
för Salts centrala arbete. Se vidare Salts verksamhetsplan för 2008-2009.
Mot bakgrund av detta vill vi uppmuntra till fortsatt bön för att barn och ungdomar också år
2008 ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus genom Salts arbete!
Uppsala 080202
Tobias Adrian, Anders Berg, Olof Forslund, Birgitta Gunnervall, Johan Holmgren, Markus
Holmström, Andreas Lind, Jonas Nordén, Elin Risberg, Simon Simonsson, Sofia Svensson och
Karin Sagen.
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