Salts verksamhetsredovisning för 2010
Antagen av Salts styrelse den 13 februari 2011.

Inledning
2010 var året då Salt firade sitt 5-årsjubileum. Genom detta har vi i styrelsen fått anledning att
blicka både bakåt och framåt. Vi är tacksamma när vi summerar vad vi genom Guds nåd har fått
se hända under åren som har gått. Sedan starten och fram till i dag har Salt:
• Vuxit från 0 till 145 föreningar (varav 11 är vilande och 2 nedlagda).
• Fått knappt 8 000 medlemmar, varav X mellan 7 och 25 år.
• Förvaltat en budget på sammanlagt 25 miljoner kronor.
• Haft ca 2 700 deltagare och ledare på Skogsröj och Patrullriks.
• Haft ca 3 800 deltagare och ledare på Livskraft-lägren.
• Haft ca 1 950 deltagare och ledare på TEJP-lägren.
• Sänt 12 volontärer till Tanzania, 20 volontärer till Etiopien och 2 volontärer till Argentina
• Sänt 12 och tagit emot 12 ungdomar inom ramen för Utbytesprogrammet.
• Tagit emot 10 ungdomar och sänt iväg ytterligare 2 inom ramen för Utbytet.
2010 var också året då barnen fick ett verkligt stort utrymme i Salt riks verksamhet. Stora
satsningar har inletts på områdena söndagsskola, barn och familj samt barnmusik. Parallellt med
detta har satsningen på ungdomar och unga vuxna fortsatt, inte minst med fokus på frågan om
övergången mellan Salt och EFS.
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 i praktiken under 2010.
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), Martin Gunséus (vice ordf), Markus
Holmström (sekr), Olof Forslund, Inger Karlsson, David Larsson, Joel Lindén, Miriam Nygren,
Magdalena Omnell, Anna Persson, Elias Tranefeldt och Kristian Tyrberg..
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Under hösten har styrelsen 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 2010 har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande, under
sammanlagt tolv dagar. Viktiga frågor har varit utvecklingen av årskonferens och TEJP-läger,
söndagsskolematerial, vägval kring utlandsarbetet, övergången mellan Salt och EFS samt den nya
scoutorganisationen.
Föreningsstatistik
Salt hade vid 2010 års utgång 140 anslutna föreningar, varav 15 var vilande. Den medlemsstatistik
som rapporterades in till Salt vid 2011 års början visar att Salt under 2010 hade 7 749
medlemmar, varav 6 464 mellan 7 och 25 år. Detta är en minskning med 106 medlemmar jämfört
med året innan. Antalet medlemmar mellan 7 och 25 år 2010 ligger till grund för statsbidragen till
Salt för 2012.
Under 2010 anslöt sig Allerum som lokal förening i Salt.
Ekonomi
För 2010 beviljades Salt drygt 3,1 miljoner kronor från staten i form av strukturbidrag och
överskott från Svenska spel. Övriga bidrag kom från Svenska Missionsrådet, Gustav V:s
minnesfond och Lunds missionssällskap.
Föreningsbidragen på 25 kr/medlem + försäkring betalades ut till alla lokala föreningar. Utöver
löpande kostnader för exempelvis styrelse och anställda gjordes extra satsningar på bland annat
scouting och webb. Externa bidrag betalades dessutom ut till Bibelsajten och Bibeläventyret.
Salt har under året delat ut 65 000 kr ur SaltfondenMakro, 4 000 kr ur SaltfondenMikro och 1 850
kr ur SaltfondenLäger. Följande projekt fick bidrag ur SaltfondenMakro:
• Bibelfjäll, Salt i Västerbotten, 50 000 kr
• Körresa, Saltföreningen i Skellefteå, 10 0000 kr
• Sommarkyrka, Saltföreningen i Borås, 5 000 kr
Givandet till Salt minskade något under 2010. Inför framtiden behöver vi tvärtom öka vårt
givande, vilket gör frågan högt prioriterad när vi som styrelse tänker framåt.
Anställda
Under vårterminen var Martin Alexandersson tjänstledig på 50 % för tjänst på EFS; övriga 50 %
arbetade han som ungdomskonsulent på Salt. Helena Cashin var föräldraledig på 30 %; övriga 20
% arbetade hon som redaktör för tidningen Timoteus. Som vikarie för dessa arbetade Michael
Rastas på totalt 70 %, med titeln vikarierande ungdomskonsulent och informatör. Olof Edsinger,
Viktoria Nordén, Linnéa Malek och Nanne Näslund jobbade kvar på sina ordinarie heltider.
Linnéa Maleks tjänst delas med EFS riks i utbyte mot diverse andra tjänster från Administrativa
avdelningen.
Under hösten kom Helena Cashin tillbaka från sin föräldraledighet och hennes tjänst som
informatör utökades med 10 % som vikariat för Martin Alexandersson, som fortsatte att vara
tjänstledig på 50 %. Michael Rastas arbetade som vikarie för Martin på 40 %, med titeln
vikarierande ungdomskonsulent och informatör. Olof Edsinger, Viktoria Nordén, Linnéa Malek
och Nanne Näslund jobbade kvar på sina ordinarie procentsatser.
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Den sammanlagda tjänstevolymen uppgick under våren till 5,4 tjänster och under hösten till 5,5
tjänster.
Salts Sverigearbete
Läger och konferenser
Den 9-10 januari inbjöd EFS riks, i samarbete med Salt, till en helg för unga ledare. Syftet var att
lyssna in vad den unga generationen i EFS/Salt tänker inför framtiden. Hur ska det EFS se ut
som vi som unga vill vara en del av? Ett 40-tal personer var inbjudna och ett 30-tal kom.
Den 13-16 maj arrangerades EFS och Salts årskonferens i Kalmar. Delar av programmet, liksom
Salts årsmöte 14 maj, genomfördes i Salts regi. Barnkonferensen hade 46 deltagare,
tonårskonferensen 14 och ungdomskonferensen 64 deltagare. Antalet röstberättigade ombud på
årsmötet var 46 stycken. Tema: Ringar på vattnet.
Den 24-27 juni arrangerades ett midsommarläger på Åh stiftsgård där Salt fanns med som
arrangör. Ett 70-tal deltagare kom. Tema: Bli en del av Guds pussel!
Den 27 juli – 1 augusti arrangerades ungdomslägret TEJP på Dekarsön. Målgruppen var
ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-30 år och sammanlagt deltog knappt 400 deltagare och
ledare; på flera av kvällsmötena var antalet närmare 600. Tema: Livets vatten.
Den 9-11 november stod Salt värd för det nordiska söndagsskolenätverkets konferens på
Breidagård utanför Uppsala. Representanter från Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige
deltog.
Den 19-21 november arrangerades konferensen Livsväg i Uppsala. Målgruppen var unga vuxna i
åldrarna 20-35+ och sammanlagt deltog ca 40 deltagare och ledare. Tema: Följ mig!
Under nyårshelgen 10/11 arrangerades Livskraft på fyra olika ställen runtom i landet.
Målgruppen för dessa läger är årskurs 9 och uppåt. Sammanlagt deltog ca 650 deltagare och
ledare.
Team Jesus Generation
Team Jesus Generation har under våren haft team i Halmstad, Partille och Umeå, med Elias
Tranefeldt på 15 % tjänst för att sköta kontakten med teamen. Under hösten fanns team eller
enskilda placerade i Lerberget, Partille, Toarp och Ängelholm, med Sara Gunnarsson som TJGkonsulent på 50 % utifrån sin praktiken på SALT (Skandinavisk Akademi för Ledarskap och
Teologi). Utbildningen av teamen har skett i samarbete med Helsjöns folkhögskola.
Barn och scout
Under 2010 har vi på Salt fortsatt att arbeta med våra två stora satsningar på barn och familj.
Först och främst med vår söndagsskolesatsning, som nu alltmer börjar ta form. Materialet som vi
arbetar med kommer från Norge och går där under beteckningen Sprell levende. Planerad lansering
är hösten 2012. Vår andra stora satsning är ett samtalsmaterial om att förmedla tron i hemmet.
Materialet kommer att heta Det bästa du har och ges ut våren 2011. Målgruppen är kristna
föräldrar med barn upp till 12 år. Även ett nytt barnsångsmaterial för åldrarna 0-14 år är på gång.
Detta förbereds i nuläget av Centrala Musikutskottet, och har en planerad utgivning till senvåren
2011.
På scoutfronten har vi periodvis haft ett ganska intensivt år. Förutom planeringsarbetet inför
Patrullriks 2011 har en stor fråga varit den process som pågår inom scoutvärlden i stort, och som
bland annat handlar om att se över det sätt som scoutingen i Sverige ska organiseras. Vi har även
funnits med i framtagandet av ett nytt gemensamt programmaterial för Sveriges scouter på temat
kristen och scout. 15-17 oktober inbjöd vi till ett mycket uppskattat Scoutledarforum på Lögdö
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herrgård utanför Sundsvall. Ett 60-tal ledare från hela landet kom för att diskutera frågor som
berör EFS scouts vision och relation till Salt och KFUK-KFUMs scoutförbund, men också för
gemenskap, inspiration och uppmuntran.
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, Kristian Bergenholtz, Lennart Elovsson, Ylva Lidström, Jacob
Magnusson, Mikael Marklund (ordf), Nanne Näslund, Stig Nilsson, Sofie Siverman (ht) och
Fredrik Wikström (vt).
• EFS och Salts Centrala Musikutskott, med Magdalena Omnell (vt) som Salts representant.
• Salts informationsutskott, med Martin Gunséus (vt), Markus Holmström (vt) och Malena
Nilsved (ht) som styrelsens representanter. Övriga ledamöter har varit Michael Rastas och Sara
Gunnarsson (vt), samt under hösten Martin Gunséus på personligt mandat.
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 styrelses valberedningskommitté.
• Budbärarens redaktionsråd.
• Insamlingsgruppen.
• Redaktionsrådet för Timoteus.
• Visionsgrupperna för TEJP och TEJP Syd.
Tidningar
Salts ungdomstidning Timoteus gavs ut i fyra nummer, med temana Luther, Blommor, bin &
Bibeln (om sex och relationer), Enkel livsstil och Församlingen. Timoteus vänder sig till ungdomar
och unga vuxna mellan 15 och 25 år, och skickas förutom till Saltföreningarna ut till alla i detta
åldersspann som de senaste tre åren har varit med på något av Salts läger Patrullriks, TEJP och
Livsväg, alternativt har gått med i något av Livskraftnätverken. 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, som under året skickades ut till alla
Salts lokalföreningar.
Foldrar, profilprodukter och litteraturutgivning
Salt har under året gett ut följande foldrar, flyers och affischer:
Flyer för volontärprogrammet
Flyer och affisch för Utbytet
Tackkort till alla Saltföreningar som rapporterat in statistiken
Midsommarlägerfoldern Bli en del av Guds pussel!
TEJP-folder
TEJP-affisch
Jubileumsaffisch för Salt 5 år
Liten folder för Patrullriks 2011
Affisch för Patrullriks 2011
Knapp (brosch) för Patrullriks 2011
Roll up för Patrullriks 2011
Västar för Patrullriks 2011
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Livskraftfolder för Polar, Norr, Mitt och Syd
Livskraftaffisch för Polar, Norr, Mitt och Syd
Salts resurspärm som DVD
Flyer för Livsväg
Flyer för missionskonferensen Följ mig
Julkort med Salts personal
Salt har under året tagit fram följande profilprodukter:
BIAL-t-shirts
Salt har under året gett ut följande material:
Församlingen. Bli en del av Guds dröm av Olof Edsinger
Salts utlandsarbete
Volontärprogrammet
Programmet har under året delfinansierats med Sidas praktikantbidrag via Svenska missionsrådet.
2010 skickade Salt ut åtta volontärer. På vårterminen åkte Emelie Westin och Frida Jönsson till
Buenos Aires, Argentina, och praktiserade på förskolan La Colmenita. På våren sände vi Emma
Niemenmaa och Emelie Jönsson till Win Souls for God/Hope for Children Ethiopia i Addis
Abeba, Etiopien, för att praktisera på Gurarra School som lärarassistenter.
Hösten 2010 skickade vi fyra volontärer till WSG/HCE. Melker Henningsson praktiserade på
Rest Center samt på WSG/HCE:s kontor för att arbeta med hemsida, flyers mm. Linnéa
Henningsson och Lisa Ejelöv praktiserade på Freedom House for Girls, där de startade
tjejgrupper. Lisa fanns även till viss del på Entotto School och Linnéa på Rest Center samt på ett
hälsoprojekt på WSG/HCE. Malin Arvidsson lade hela sin praktik som lärarassistent på Gurarra
School.
Vårens volontärer höll i Alem café varsin kväll på TEJP i augusti. Höstens volontärer delade upp
sig för att under våren delta dels på Salts och EFS nya missionskonferens Följ mig, dels på Salts
årskonferens i Piteå.
Volontärplatsen i Tanzania har under 2010 varit vilande.
Volontärplatsen i Argentina utvärderades under hösten 2010.
Utbytet
Andra året av Utbytet gick av stapeln i Malawi. Återigen möttes två från vardera av de deltagande
länderna Malawi, Tanzania, Etiopien, Indien och Sverige. Sammanlagt var tio ungdomar på plats,
som under sex veckor fick fördjupa sig i teoretiskt och praktiskt ledarskap. 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 minnesfond.
Sommarteam
För tredje gången kunde vi under 2010 sända iväg ett missionsteam till den lutherska kyrkan i
Mordvinien i Ryssland. Resan var ett samarbete med Ljus i Öster. Teamet, som bestod av sex
ungdomar från Sverige, var på plats i ca två veckor i juni-juli. Resan var mycket uppskattad, både
av dem som åkte och av församlingarna som tog emot dem.
BIAL
Barn i alla länder – BIAL – är barnens egen missionssatsning och sker i samarbete med EFS.
Under 2010 samlade Salt- och EFS-föreningar runtom i landet in drygt 1,3 miljoner kronor till
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projekt i Eritrea, Etiopien, Indien, 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
representanter från Mittnorrland och Norrbotten. Gruppen träffas en gång per termin och passar
då på att hålla i en inspirationsträff för ledare i det distrikt de träffas i.
BIAL-gruppen höll, bland annat tillsammans med Ulf Ekängen, i ett antal aktiviteter på barnens
konferens på årskonferensen i Kalmar. I november 2010 höll man i en ledarinspirationsdag på
Betlehemskyrkan i Stockholm.
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
2010 hade kunnat vara något av ett mellanår för Salt. Vi har slutit cirkeln efter en första, och
delvis ganska intensiv, 5-årsperiod. Men i stället för att ta paus har vi på flera centrala områden
anat oss till nya öppningar och möjligheter.
Under 2011 kommer vi att fortsätta våra satsningar på barn och musik. Vi kommer även att
utveckla vårt arbete på ungdomssidan, bland annat genom att erbjuda två TEJP-läger i olika delar
av landet. På scoutfronten vill vi vara delaktiga i den process som pågår kring en ny organisation
för scouting i Sverige, som är tänkt att implementeras i januari 2013. Vi vill även pröva nya vägar
för vårt internationella arbete, för att se vilka öppningar Herren har för Salt som
missionsorganisation. Med tanke på statsbidragens minskning med en halv miljon jämfört med
2010 står vi dock i en stor utmaning i att prioritera rätt, så att vi samtidigt kan både gasa och
bromsa. Se i övrigt Salts verksamhetsplan för 2011-2012.
Mot bakgrund av allt detta vill vi uppmuntra till fortsatt bön för och givande till vårt centrala
arbete, så att många barn och ungdomar även 2010 ska få lära känna, komma till tro på och följa
Jesus Kristus genom Salt!
Uppsala 110213
Johanna Björkman, Markus Holmström, David Larsson, Joel Lindén, Christian Litte, Annika Nilsson,
Malena Nilsved, Miriam Nygren, Magdalena Omnell, Elin Risberg, Fannie Thomasson och Elias Tranefeldt.
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