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Salts verksamhetsredovisning för 2011 
 

Antagen av Salts styrelse den 4 februari 2012. Godkänd av Salts årsmöte den 18 maj 2012. 
 
 

 
Inledning 
 
2011 har varit ett spännande, och periodvis lite omtumlande år. Det inleddes med ett dystert 
besked i fråga om ekonomin, när vi i januari fick veta att statsbidragen hade skurits ned med en 
halv miljon. Men under månaderna som följde fick vi uppleva hur Gud på olika sätt försåg oss 
med pengar även från annat håll: genom enskilda gåvor, genom den halva rikskollekt vi hade 
blivit tilldelade i Svenska kyrkan och genom det positiva utfallet av sommarens Patrullriksläger. I 
slutändan fick vi därför konstatera att vi lämnar 2011 med ett rejält plus i stället för det 
budgeterade minuset i kassan. 
 

2011 har även varit ett år av betydande omstruktureringar av vår centrala verksamhet. Flera av 
våra anställda har tilldelats delvis nya arbetsuppgifter i och med söndagsskolesatsningen SKATTEN 
– på äventyr med Gud. Ytterligare en stor händelse är den flytt av Uppsalakansliet som vi 
tillsammans med EFS genomförde i juni, och som både ledde till ekonomiska besparingar och 
gav oss bättre lokaler. 
 

Arbetet med barn och ungdom har under året vandrat hand i hand, med flera betydelsefulla 
satsningar för båda dessa målgrupper. Styrelsens ambition är 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 redogöra för vad detta har inneburit under 2011. 

 
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. Vi har en 
demokratisk struktur på alla organisationens nivåer, något som också krävs för att Salt ska ha rätt 
till stats- och landstingsbidrag. 
 
Styrelsens arbete 
 
Salts styrelse har under våren bestått av Elin Risberg (ordf), Markus Holmström (vice ordf), 
Johanna Björkman (sekr), David Larsson, Joel Lindén, Christian Litte, Annika Nilsson, Malena 
Nilsved, Miriam Nygren, Magdalena Omnell, Fannie Thomasson och Elias Tranefeldt. 
 

Under hösten har styrelsen bestått av Markus Holmström (ordf), Charlotte Erdtman (vice ordf), 
Malena Nilsved (sekr), Evelina Andersson, Johanna Björkman, Samuel Hellgren, Joel Lindén, 
Christian Litte, Michael Rastas, Fannie Thomasson, Lovisa Schmidt och Nils J Lundgren. 
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Under 2011 har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande och två 
via telefon, under sammanlagt elva dagar (telefonmöten undantagna). Viktiga frågor har varit 
ekonomin, utvecklingen av årskonferens och TEJP-läger, SKATTEN – på äventyr med Gud samt den 
nya scoutorganisationen.  
 
Föreningsstatistik 
 
Salt hade vid 2011 års utgång 144 anslutna föreningar, varav 20 var vilande. Den medlemsstatistik 
som rapporterades in till Salt vid 2012 års början visar att Salt under 2011 hade 7 600 
medlemmar, varav 6 539 mellan 6 och 25 år. Detta är en minskning med 149 medlemmar jämfört 
med året innan. Antalet medlemmar mellan 6 och 25 år 2011 ligger till grund för statsbidragen till 
Salt för 2013. 
 

Under 2011 anslöt sig Håkmark, Mikaelskyrkan, Möllebackskyrkan och Roverscouter i Piteå som 
lokalföreningar i Salt. 
 
Ekonomi 
 
För 2011 beviljades Salt drygt 2,6 miljoner kronor från staten i form av strukturbidrag och 
överskott från Svenska spel. Vi fick även en delad rikskollekt i Svenska kyrkan, som uppgick till 
480 tkr. Övriga bidrag, utöver gåvor och kollekter, kom från Gustav V:s 90-årsfond och Lunds 
Missionssällskap.  
 

Föreningsbidragen på 25 kr/medlem + försäkring betalades ut till alla lokala föreningar. Utöver 
löpande kostnader för exempelvis styrelse och anställda inledde vi vår satsning på söndagsskola – 
den enskilt största i Salts historia. Vi startade också ytterligare ett TEJP-läger i Sydsverige. 
Externa bidrag betalades ut till Bibeläventyret.  
 

Till vår stora glädje ökade givandet till Salt under 2011, mycket tack vare vår 
söndagsskolesatsning. Till denna har vi även fått flera externa bidrag – en trend som vi hoppas 
ska hålla i sig under 2012.  
 
Anställda 
 
Martin Alexandersson var under hela året tjänstledig på 50 % för tjänst på EFS; övriga 50 % 
arbetade han som ungdomskonsulent på Salt. Helena Cashin arbetade som informatör och 
administratör på 60 %, varav 10 % som vikarie för Martin. Michael Rastas arbetade under våren 
som vikarie för Martin på 40 %; vikariatet upphörde den 31 juli, då 40 % av 
ungdomskonsulenttjänsten vakantsattes. Olof Edsinger, Viktoria Nordén, Nanne Näslund och 
Linnéa Svensmark jobbade alla kvar på sina ordinarie heltider. Linnéas tjänst delas med EFS riks i 
utbyte mot diverse andra tjänster från Administrativa avdelningen. 
 

Den sammanlagda tjänstevolymen uppgick under våren till 5,5 tjänster och under hösten till 5,1 
tjänster. Vi är tacksamma för den glädje och själ som våra anställda visar i sitt arbete för Salt! 
 
Salts Sverigearbete 
 
Läger och konferenser 
Den 18-20 mars arrangerades missionskonferensen Följ mig i Uppsala. Planering och 
genomförande skedde i samarbete med EFS, vilket upplevdes som mycket positivt. Ett 100-tal 
deltagare kom, med betydligt fler på de öppna kvällsmötena.  
 

Den 2-5 juni arrangerades EFS och Salts årskonferens i Piteå. Delar av programmet, liksom Salts 
årsmöte 3 juni, genomfördes i Salts regi. Barnkonferensen hade 75 deltagare, tonårskonferensen 
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29 och ungdomskonferensen 97 deltagare. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 41 
stycken. Tema: Möt vår längtan. 
 

Den 28 juni – 3 juli arrangerades för första gången ungdomslägret TEJP Syd på Sundsgården. 
Målgruppen var ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16–30 år och sammanlagt deltog drygt 100 
deltagare och ledare. Tema: Jesus är densamme. 
 

Den 31 juli – 6 augusti arrangerades scoutlägret Patrullriks i Sällerhög. Det var tredje gången som 
detta läger var förlagt till familjen Johanssons marker. Målgruppen var scouter/Saltgrupper, 
familjer och tonåringar, och sammanlagt deltog ca 1 550 deltagare och funktionärer. Tema: 
Vägvisare. 
 

Den 9-14 augusti arrangerades ungdomslägret TEJP på Dekarsön. Målgruppen var ungdomar 
och unga vuxna i åldrarna 16–30 år och sammanlagt deltog runt 170 deltagare och ledare; på flera 
kvällsmöten var antalet det dubbla. Tema: Följ med och se! 
 

Under nyårshelgen 11/12 arrangerades Livskraft på fyra olika ställen runtom i landet. 
Målgruppen för dessa läger är årskurs 9 och uppåt. Sammanlagt deltog knappt 700 deltagare och 
ledare. 
 
Team Jesus Generation 
Team Jesus Generation hade under våren 9 teamare placerade i Lerberget, Partille, Toarp och 
Ängelholm. TJG-konsulent var Sara Gunnarsson, som utifrån sin praktik på SALT (Skandinavisk 
Akademi för Ledarskap och Teologi) hade en 50 % tjänst för detta. Utbildningen av teamen 
genomfördes i samarbete med Helsjöns folkhögskola, och tillsammans med Credo och ELU 
(Evangelisk-Luthersk Ungdom). 
 

Under hösten skedde flera förändringar, då vi bytte folkhögskola till Glimåkra. Vi hade totalt 14 
teamare placerade i 7 städer. Sara har fortsatt som konsulent, men nu på en 20 % 
visstidsanställning. 
 
Barn och söndagsskola 
Under 2011 har vi på Salt fortsatt på den tidigare inslagna vägen och utökat vårt arbete med barn 
och familj. Lagom till årskonferensen, och tack vare ett samarbete med Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler, gav vi ut samtalsmaterialet Det bästa du har om att förmedla tron i hemmet. Extra 
roligt är att vi i Sverige har fått med oss studieförbunden Bilda och Sensus på satsningen, liksom 
att materialet har översatts till danska och under 2012 kommer att översättas till norska. 
 

Den största satsningen på barnfronten är annars bearbetningen, översättningen och lanseringen 
av det norska materialet SPRELL LEVENDE. I Sverige går materialet under namnet SKATTEN – på 
äventyr med Gud, och under 2011 har mycket av arbetet med detta handlat om kontakter, 
förankringsarbete och att vara delaktiga i den redaktionella processen. Särskilt glädjande är alla de 
öppningar som har uppstått för att nå ut med materialet i Svenska kyrkan. Lanseringen drar på 
allvar igång våren 2012. Satsningen stöds på olika sätt av följande stift och organisationer: Bibeln 
idag, Frälsningsarmén, Kyrkans central för det svenska arbetet (Finland), Göteborgs stift, Växjö 
stift (till tro-satsningen), equmenia, ELM Syd, SAU och Leva Livet. 
 

Sist men inte minst har arbetet med det nya barnsångsmaterialet Salta sånger fortsatt. Även här blir 
det lansering under våren 2012. 
 
Scouting 
Årets stora händelse på scoutfronten var vårt riksscoutläger Patrullriks. Mer info står att läsa på 
annan plats, men vi kan här konstatera att detta läger är betydelsefullt för både Salt och EFS. 
Lägerveckan kännetecknades av god gemenskap och starkt Jesusfokus, och inte minst på 
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tonårssocken vet vi att mångas liv fick bli förvandlade. Även den fantastiska insatsen av 
lägerkommittén och våra sponsorer förtjänar ett omnämnande. 
 

I övrigt har frågan om den framtida organiseringen av svensk scouting i stort, och som en följd 
av det även EFS Scout, varit en viktig fråga för både styrelsen och Centrala Scoututskottet. I 
början av året öppnades möjligheten att gå in i scoutrörelsens gemensamma medlemsdatabas 
Scoutnet, något som vi tackade nej till. I samråd med KFUK-KFUMs scoutförbund har vi i 
stället gått in för möjligheten att EFS Scout från januari 2013 kan bli en självständig scoutsektion. 
I slutet av året utlystes en visstidsanställning för att arbeta med dessa och angränsande frågor. 
 
Utskott, råd och arbetsgrupper 
Under året har Salts styrelse haft följande utskott och råd:  
• Centrala Scoututskottet, med Joel Lindén som styrelsens representant. Övriga ledamöter har 

varit Karin Aronsson (vt), Kristian Bergenholtz, Lennart Elovsson (vt), Petrus Halvarsson 
(ht), Jörgen Kjellman (ht), Ylva Lidström, Jacob Magnusson, Mikael Marklund (ordf), Nanne 
Näslund, Stig Nilsson och Sofie Siverman (vt). 

• EFS och Salts Centrala Musikutskott, med Samuel Hellgren (ht) som Salts representant. 
• Salts teologiska råd, med Johanna Björkman och Michael Rastas som styrelsens 

representanter. Övriga ledamöter har varit Olof Edsinger, Stefan Holmström och Tomas 
Nygren. 

• Salts informationsutskott, med Malena Nilsved som styrelsens representant. Övriga ledamöter 
har varit Michael Rastas och Martin Gunséus. 

 

Representanter från styrelsen har även funnits med i följande arbetsgrupper: 

• Arbetsgruppen för BIAL. 
• Arbetsgruppen för Enkel livsstil i Salt. 
• Arbetsgruppen för Salts barn- och ungdomskonferens på årskonferensen. 
• EFS internationella råd. 
• EFS styrelses valberedningskommitté. 
• Budbärarens redaktionsråd. 
• Insamlingsgruppen. 
• Redaktionsrådet för Timoteus (vt). 
• Visionsgrupperna för TEJP Norr och TEJP Syd. 
 
Tidningar och nyhetsmail 
Salts ungdomstidning Timoteus gavs ut i tre nummer, för att därefter läggas ned och ersättas med 
tre olika nyhetsmail med målgrupperna ungdomar, scoutledare och barnledare. Förstas numret av 
tidningen hade temat ”Världen”, andra numret fokuserade på Salts sommarläger och det sista 
(dubbel)numret var ett avslutningsnummer. 
 
Foldrar, profilprodukter och litteraturutgivning 
Salt har under året gett ut följande foldrar, flyers och affischer: 
Ordförandepärm för lokala Saltföreningar 
Flyer för ungdomskonferensen på EFS och Salts årskonferens 
Tackkort till alla Saltföreningar som rapporterat in statistiken 
TEJP Syd-folder 
TEJP Norr-folder 
TEJP-affisch 
Flyer för Det bästa du har 
Livskraftflyer för Polar, Norr, Mitt och Syd  
Affisch för Salts söndagsskolesatsning 
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Flyer för Salts söndagsskolesatsning 
Flyer för missionskonferensen Följ mig 
Julkort med Salts personal 
 

Salt har under året gett ut följande material: 
UtkalladInkalladFramkallad. Ett material om att hitta och göra tjänst i församling av Elias Tranefeldt 
Det bästa du har. Om att förmedla tron till sina barn av Olof Edsinger, Sussie Kårlin, Ingrid 

Lundström, Nanne Näslund och Lena Olsson 
 
Salts internationella arbete 
 
Volontärprogrammet 
På grund av ändrade direktiv från staten blev det inga Sida-bidrag till Salts volontärprogram 
under 2011. I stället fick vi finansiera arbetet med egna medel, samt med stöd från Lunds 
Missionssällskap.  
 

2011 skickade Salt ut sex volontärer. På höstterminen åkte Elisabeth Petersson och Lovisa 
Höglund till Kairos Center i Buenos Aires, Argentina, där de i fem månader praktiserade på 
förskolan La Colmenita.  
 

Samma termin skickade vi ut Elin Risberg, Maria Hansson, Gustav Swedberg och Julia Johansson 
till Win Souls for God i Addis Ababa, Etiopien. Elin praktiserade på Debora House, Maria som 
sjuksköterska på skolorna och Gustav och Julia som assistenter på skolorna. På grund av nekad 
förlängning av visum fick de alla åka hem tidigare än planerat. Några av dem sökte nytt visum för 
en ny volontärperiod under våren 2012. 
 

Johanna Rask, volontär i Etiopien hösten 2009, höll i internationella caféet på TEJP i augusti. På 
Följ mig-konferensen i Uppsala i mars deltog Melker och Linnéa Henningsson, volontärer i 
Etiopien hösten 2010, med utställning och vittnesbörd. Vid årskonferensen i Piteå höll Malin 
Arvidsson ett seminarium.  
 

Volontärplatsen i Tanzania har under 2011 varit vilande. 
 
Utbytet 
Tredje året av Utbytet gick av stapeln i Indien. Återigen möttes två personer från vardera av de 
deltagande länderna Malawi, Tanzania, Etiopien, Indien och Sverige. Sammanlagt var nio 
ungdomar på plats, som under sju veckor fick fördjupa sig i teoretiskt och praktiskt ledarskap. 
Från Sverige deltog Paulina Hedman och Viola Marstorp. Vänskapsband knöts och bröder och 
systrar i Kristus fick dela tro och livsfrågor med varandra.  
 

Utbytet finansieras med hjälp av bidrag från Gustav V:s 90-årsfond. 
 
Sommarteam 
För fjärde gången kunde vi under 2011 sända iväg ett missionsteam till den lutherska kyrkan i 
Mordvinien i Ryssland. Resan var ett samarbete med Ljus i Öster. På grund av några missöden i 
sista stund blev det endast två tjejer som åkte. De var på plats i två veckor i juli.  
 
BIAL 
Barn i alla länder – BIAL – är barnens egen missionssatsning och sker i samarbete med EFS. 
Under 2011 samlade Salt- och EFS-föreningar runtom i landet in totalt 1 477 tkr till projekt i 
Eritrea, Etiopien, Malawi och Tanzania. Våra särskilda BIAL-missionärer har varit Ulf Ekängen i 
Tanzania och Sennait Erichsen i Etiopien.  
 

BIAL har en arbetsgrupp där en representant från alla distrikt ska sitta med, dock saknas 
fortfarande representanter från Mittnorrland och Norrbotten. Gruppen träffas en gång per 
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termin och passar då på att hålla i en inspirationsträff för ledare i det distrikt där de träffas. I 
september höll gruppen i ett seminarium på en ledarupptakt i Hässleholm, Sydsverige. BIAL-
gruppen höll också i samlingar på årskonferensen i Piteå, samt hade en utställning på barnens 
konferens.  
 

Som ett hjälpmedel till barnledare och inspiration för barn har BIAL i varje nummer av efs.nu 
haft ett eget blad med berättelser från projekten och lite knep och knåp.  
 
 
 
Slutord och tankar inför framtiden 
 
Känslan under 2011 har varit att Gud på flera sätt har ”växlat upp” i fråga om Salts arbete. Han 
har också fortsatt att utmana oss i fråga om tro och tillit – inte minst på det ekonomiska området. 
När vi nu blickar framåt mot 2012 behöver det inte råda någon tvekan om att året till stor del 
kommer att präglas av vårt söndagsskolematerial SKATTEN – på äventyr med Gud. Mycket i denna 
satsning är dessutom sådant som vi som organisation kommer att göra för första gången. Till 
detta hör förstås också arbetet med kontaktskapande och marknadsföring. 
 

Konkret innebär detta att vi under året kommer att behöva använda oss av både gasen och 
bromsen. Jämfört med våren 2011 har vi vakantsatt både vår ungdomskonsulenttjänst och vår 
missionskonsulenttjänst med 40 % vardera, något som bland annat innebär att Utbytet, Livsväg i 
Uppsala och midsommarlägret på Åh utgår ur Salts programutbud. Inför 2012 utökar vi, förutom 
vad som redan har nämnts i fråga om söndagsskolan, vår scoutkonsulenttjänst med sikte på att i 
januari 2013 göra EFS Scout till en självständig scoutsektion. 
 

Vägledande för styrelsens prioriteringsarbete har under året varit att vi i Salt vill satsa på: 
• Barnsatsningar av hög kvalitet. 
• Ungdomssatsningar som formar till lärjungaskap. 
• Internationella satsningar med en strategisk ”spets”. 

 

Exakt vad detta kommer att innebära är naturligtvis svårt att säga, men till stor del tänker vi ändå 
att det för de tre prioriterade områdena innebär en fortsättning på den redan inslagna vägen.  
 

Vi tror och hoppas också att Salt ska ha en fortsatt viktig roll att spela både i Svenska kyrkan och 
i svensk kristenhet i stort. Inte minst vår söndagsskolesatsning kan komma att spela en viktig roll 
i detta. 
 

Till alla våra saltvänner vill vi avsluta med en önskan om fortsatt stöd i form av givande och 
förbön – allt för att många barn och ungdomar även 2012 ska få lära känna, komma till tro på 
och följa Jesus Kristus genom Salt! 
 
Uppsala 120204 
 
Evelina Andersson, Johanna Björkman, Charlotte Erdtman, Samuel Hellgren, Markus Holmström, Joel 
Lindén, Christian Litte, Malena Nilsved, Michael Rastas, Fannie Thomasson, Lovisa Schmidt och Nils J 
Lundgren. 
 


