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Salts verksamhetsredovisning för 2008 
 

Antagen av Salts styrelse den 1 februari 2009. Godkänd av Salts årsmöte den 22 maj 2009. 
 
 

 
Inledning 

 
2008 kan på många sätt beskrivas som scoutingens år i Salt. Vår sektion i KFUK-KFUMs 
scoutförbund, EFS Scout, firade 20 år. Vi skrev under ett nytt avtal med KFUK-KFUMs 
scoutförbund. Och som kronan på verket: vi genomförde ett mycket lyckat Patrullriks-läger i 
Mjösjöliden. 
 

I övrigt kom 2008 att bli ett år av både nystart och fördjupning. Lanseringen av Salts 
ungdomstidning Timoteus känns som ett viktigt steg, inte minst för att bygga identitet i den 
växande Saltrörelsen. Glädjande är också att vi detta år har fått våra första föreningar utan 
tidigare koppling till EFS. 
 

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 2008. 
 
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 alla 
organisationens nivåer.  
 
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, Birgitta Gunnervall, 
Johan Holmgren, Markus Holmström, Jonas Nordén, Elin Risberg och Karin Sagen. 
 

Under hösten har styrelsen bestått av Andreas Lind (ordf), Elin Risberg (vice ordf), Markus 
Holmström (sekr), Olof Forslund, Birgitta Gunnervall, Martin Gunséus, Inger Karlsson, Jonas 
Nordén, Magdalena Omnell, Anna Persson, Karin Sagen och Kristian Tyrberg. 
 

Under 2008 har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande, 
under sammanlagt elva dagar. Viktiga frågor har varit ekonomin, satsningen på 
ungdomstidningen Timoteus samt fortsatt arbete med Salts ideologiska profil. 
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Föreningsstatistik 

 
Salt hade vid 2008 års utgång 134 anslutna föreningar, varav fyra är vilande. Den 
medlemsstatistik som rapporterades in till Salt vid 2009 års början visade att Salt under 2008 
hade 7 985 medlemmar, varav 6 739 mellan 7 och 25 år. Detta är en ökning med 275 
medlemmar jämfört med året innan. Antalet medlemmar mellan 7 och 25 år 2008 ligger till 
grund för statsbidragen till Salt för 2010. 
 

Under 2008 anslöt sig följande lokalföreningar till Salt:  

 

Ansgarskyrkan (Linköping) 
Blåsmark 
Brunnsnäskyrkan (Ulricehamn) 
Katrineholm 
Noltorpskyrkan (Alingsås) 
Norrfjärden 
Ryssby pastorat 
Traryds församling 
 
Ekonomi 

 
För 2008 beviljades Salt knappt 2,8 miljoner kronor från staten i form av strukturbidrag och 
överskott från Svenska spel. Övriga bidrag kom från EFS, KFUK-KFUMs scoutförbund, 
Gustav V:s minnesfond samt Lunds missionssällskap.  
 

Föreningsbidragen på 25 kr/medlem + försäkring betalades ut till lokala föreningar, liksom ett 
startbidrag på 2000 kr till varje nystartad förening som skickade in blanketten om detta. Tack 
vare oväntat höga bidrag från staten betalades även ett extra föreningsbidrag på 25 kr/medlem 
ut. Utöver löpande kostnader för exempelvis styrelse och anställda gjordes satsningar på bland 
annat Salts ungdomstidning Timoteus och Saltfonden. Externa bidrag betalades dessutom ut 
till Bibelsajten, Bibeläventyret och PaX.  
 

Givandet till Salt ökade under 2008, och vi ser ett stort behov av att denna trend ska hålla i 
sig. 
 
Anställda 

 
Salt har under året haft lite olika lösningar för att få ihop de från början fem tjänsteområdena. 
Orsaken till pusslandet har i första hand varit missionskonsulent Viktoria Nordéns 
mammaledighet under hela året och generalsekreterare Olof Edsingers pappaledighet under 
hösten. 
 

Under våren arbetade Martin Alexandersson 50 % som vik missionskonsulent, Helena Cashin 
100 % som vik ungdomskonsulent, Olof Edsinger 100 % som generalsekreterare, Linnéa 
Malek 100 % som ekonom samt Nanne Näslund 75 % som visstidsanställd barn- och 
scoutkonsulent och 25 % som vik missionskonsulent. I praktiken delas Linnéa Maleks tjänst 
med EFS riks i utbyte mot diverse andra tjänster från Administrativa avdelningen. Utöver 
detta köpte Salt 20 % tjänst av Hållands folkhögskola (Hans Bolin), för utvecklandet av det 
nya utbytesprogrammet. Den sammanlagda tjänstevolymen uppgick alltså till 4,7 tjänster. 
 

Under hösten arbetade Martin Alexandersson 50 % som ungdomskonsulent och 50 % som vik 
missionskonsulent, Helena Cashin 20 % som tidningsredaktör och 60 % som vik 
ungdomskonsulent, Olof Edsinger 50 % som generalsekreterare, Mona Edsinger 60 % som 
organisationssekreterare (vik), Linnéa Malek 100 % som ekonom samt Nanne Näslund 75 % 
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som visstidsanställd barn- och scoutkonsulent och 25 % som vik missionskonsulent. Den 
sammanlagda tjänstevolymen uppgick alltså till 4,9 tjänster. 
 
Salts Sverigearbete 

 
Läger och konferenser 

Den 1-4 maj arrangerades EFS och Salts årskonferens i Halmstad. Delar av programmet, 
liksom Salts årsmöte 2 maj, genomfördes i Salts regi. Barnkonferensen hade 47 deltagare och 
ungdomskonferensen 72 deltagare. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 62 stycken. 
Tema: Till jordens yttersta gräns. 
 

Den 19-22 juni arrangerades ett midsommarläger på Åh stiftsgård, där Salt tillsammans med 
ungdoms-oas fanns med som arrangör. Ett hundratal deltagare kom. Tema: Ljuset lyser i 
mörkret. 
 

Den 5-10 augusti arrangerades ungdomslägret TEJP på Dekarsön. Målgruppen var ungdomar 
och unga vuxna i åldrarna 16-30 år och sammanlagt deltog ca 300 deltagare och ledare; på 
kvällsmötena var antalet flera gånger det dubbla. Tema: Guds barn. 
 

På Alla folk-konferensen i Göteborg den 14-16 oktober medverkade Salt i planeringsgruppen 
och med en utställningsmonter. Tema: Hela evangeliet – till hela skapelsen – till vilket pris? 
 

Under nyårshelgen 08/09 och trettondagshelgen 09 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 

Salts och Hållands lärjungaskola i Örnsköldsvik gick under året in i sitt andra verksamhetsår. 
Skolan är ettårig och kan beskrivas som en bibellinje med profilämnena Bibel, Efterföljelse 
och Ledarskap. Responsen från årets 7 elever har varit mycket god.  
 

I samarbete med ungdoms-oas, EFS i Väst-Sverige och Helsjöns folkhögskola har Salt haft 
möjlighet att inleda arbetet med det omstartade Team Jesus Generation. Under hösten har TJG 
haft ett team i Furulundskyrkan i Partille. 
 
Barn och scout 

Årets stora barn- och scoutsatsning har varit Patrullriks i Mjösjöliden 27 juli – 2 augusti. 
Sammanlagt deltog ca 1700 deltagare och ledare, och det blev en stor och viktig 
vitamininjektion för hela EFS Scout. 
 

En annan viktig händelse på scoutfronten är det nya avtal som har undertecknats mellan Salt 
och KFUK-KFUMs scoutförbund. Detta har väsentligt underlättat administrationen för de 
lokala scoutledarna. 
 

En tävling utlystes om bästa arrangemang för 12-14-åringar. Syftet var att vaska fram nya 
fräscha idéer om hur man kan på ett bra sätt kan arbeta med denna målgrupp. Vinnare blev 
Saltföreningen i Hammarbykyrkan. 
 
Utskott, råd och arbetsgrupper 

Under året har Salts styrelse haft följande utskott och råd:  
• Centrala Scoututskottet, med Andreas Lind (vt) som styrelsens representant. 
• EFS centrala musikråd, med Johan Holmgren som Salts representant. 
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Representanter från styrelsen har även funnits med i följande arbetsgrupper: 
• Arbetsgruppen för BIAL, med Sofia Svensson (vt) och Karin Sagen (ht) som styrelsens 

representant. 
• Insamlingsgruppen. 
• Arbetsgruppen för Salts ledarmaterial. 
• Arbetsgruppen för Salts ungdomstidning; senare ersatt med redaktionsrådet för Timoteus. 
• Arbetsgruppen för Salts barn- och ungdomskonferens på årskonferensen. 
• Informationsgruppen. 
• TEJPs visionsgrupp. 
• Arbetsgruppen för Enkel livsstil i Salt. 
 
Tidningar 

En av årets stora Salthändelser var att första numret av ungdomstidningen Timoteus såg 
dagens ljus. Tidningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 25 år, och 
skickas förutom till alla Saltföreningar ut till alla personer i detta åldersspann som de senaste 
tre åren har varit på något av Salts läger Patrullriks, Livskraft, TEJP och Livsväg. Möjlighet 
finns även för föreningarna att skicka in adresser på personer som är aktiva lokalt, men som 
inte har varit på något av Salts riksläger. 
 

På barnfronten fortsatte samarbetet med tidningen Just dé, med den nyheten att tidningen 
även skickas ut till alla lokala Saltföreningar. 
 
Foldrar, profilprodukter och litteratur/musikutgivning 

Salt har under året gett ut följande foldrar och affischer: 
Uppdaterad presentationsfolder för Salt 

Affischen Volontär i Salt 

Affischen Salt – barn och unga i EFS 

Vykort för Salts årskonferens 

Folder för Patrullriks 

Flyer för tonårssocken på Patrullriks 

Midsommarlägerfoldern Ljuset lyser i mörkret 

TEJP-folder 

TEJP-affisch 

TEJP-film 

Affischen Vill du stötta Salt? 

Livskraftfolder för Polar, Norr, Mitt och Syd  
Livskraftaffisch för Polar, Norr, Mitt och Syd 

Folder för Livsväg 

Folder för barnledardagarna Barntillåtet 

Julkort med Salts personal 
 

Salt har under året tagit fram följande profilprodukter: 
Klistermärken för Patrullriks 

Klistermärken för Barn I Alla Länder 
Läger-t-shirtar för Patrullriks 

Tackkort från Patrullriks 

Tackbrickor från Patrullriks 
 

Salt har under året gett ut följande material: 
En uppdatering av Salts resurspärm med fem nya bilagor. 
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Salts utlandsarbete 

 
Volontärprogrammet  
Under året har Salt skickat ut åtta volontärer. Under våren var Emma Andersson på Irente 
Rainbow School och Hanna Schütte på Irente Blind School i Lushoto, Tanzania; samtidigt var 
Tobias Henning och Karoline Lennartsson på Win Souls for Gods (WSG) skola i Addis 
Abeba, Etiopien. Under hösten var Sofia Fransson på Irente Rainbow School och Emelie 
Rohne på Irente Blind School i Lushoto och David Larsson och Miriam Nygren 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 Skellefteå. 
 
Utbytet 
Salts utbytesprogram har under året haft en paus. Hans Bolin på Hållands folkhögskola har, 
tillsammans med Martin Alexandersson och Viktoria Nordén, arbetat på att ta fram en ny 
modell för det internationella utbytet i Salt. Som ett led i detta arrangerades i mars en 
konsultation på Hållands folkhögskola med företrädare för Salt, Evangelical Lutheran Church 
in Madhya Pradesh, Evangelical Lutheran Church in Malawi samt Evangelical Lutheran 
Church in Tanzania. Etiopiens representant fick förhinder från att komma, men Ethiopian 
Evangelical Church Mekane Yesus kommer ändå att finnas med i programmet, som lanseras 
under 2009. I stället för ett bilateralt utbyte (två länder) kommer det framöver att bli ett utbyte 
med två representanter från varje kyrka/land. 
 

Sommarteam 

För andra gången kunde vi i år sända iväg ett missionsteam till den lutherska kyrkan i 
Mordvinien i Ryssland. Resan var ett samarbete med Ljus i Öster och Finlands Evangelisk-
Lutherska Folkmission, och bestod av fem ungdomar från Sverige och två från Finland. De 
var på plats i ca två veckor i juni. 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 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 2008 haft två 
missionärer: Ulf Ekängen i Tanzania och Liselotte Olika i 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 specifikt till barn och 
barnledare runtom i Salt/EFS.  
 
Saltfonden 

Salt har under året delat ut 146 000 kr ur SaltfondenMakro, 28 000 kr ur SaltfondenMikro och 
3 800 kr ur SaltfondenLäger. Följande projekt fick bidrag ur SaltfondenMakro: 
• Rafikikonfirmation, Saltföreningen i Sydöst-Sverige, 20 000 kr 
• Operation replokal, Saltföreningen i Östra Falmark, 14 100 kr 
• Sommarkyrka 2008, Saltföreningen i Boliden, 15 270 kr 
• Ungdomscafé, Saltföreningen i Markaryd, 10 000 kr 
• ”Bara på skoj-dagen”, Saltföreningen i Byske, 11 400 kr 
• ”Vår omvärld – missionsinspiration i Västerbotten”, Salt Västerbotten, 50 000 kr 
• Flumgruppens Londonresa, Saltföreningen i Lötenkyrkan, 25 000 kr 
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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. Vi gläds åt fortsatt tillväxt både när det gäller medlemsantal och antal 
föreningar. 
 

Till våra utmaningar under 2009 hör sådant som fortsatt medlemsrekrytering, bildandet av nya 
Saltföreningar, att få en långsiktig ekonomisk lösning för vårt volontärprogram, att lansera 
och för första gången genomföra Utbytet, att fortsätta att utveckla och ta fram material för vår 
barn-, scout- och musikverksamhet, att öka tillströmning till Salts och Hållands lärjungaskola 
och Team Jesus Generation samt att öka givandet till och engagemanget för Salts centrala 
arbete. Se vidare Salts verksamhetsplan för 2009-2010. 
 

Mot bakgrund av detta vill vi uppmuntra till fortsatt bön för att barn och ungdomar också år 
2009 ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus genom Salts arbete! 
 
Uppsala 090201 
 
Olof Forslund, Birgitta Gunnervall, Martin Gunséus, Markus Holmström, Inger Karlsson, 

Andreas Lind, Jonas Nordén, Magdalena Omnell, Anna Persson, Elin Risberg, Karin Sagen 

och Kristian Tyrberg. 


