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DAGORDNING
SALTS ÅRSMÖTE 2017-06-04
@ EQUMENIAKYRKAN, ALINGSÅS
§ -2 Välkommen

FÖRRA ÅRET

INLEDNING

§ -1 Årsmötesintroduktion – Hur fungerar ett årsmöte?
§1

Salts ordförande inleder årsmötet

§2

Vi bestämmer hur många som får rösta under årsmötet, sk röstlängd

§3

Vi väljer ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet SIDA 10

§4

Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna

§5

Vi beslutar om alla har fått veta i tid när och var årsmötet ska hållas

§6

Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under årsmötet

§7

Styrelsens får berätta om Salts verksamhet under 2016

		

a) Verksamhetsredovisning SIDA 3–9

		

b) Ekonomisk redovisning SIDA 12

§8

Vi får höra revisorernas berättelse

§9

Vi beslutar om ansvarsfrihet

AVSLUT

NÄSTA ÅR

§ 10 Vi väljer nya personer som ska sitta i Salts styrelse SIDA 10–11
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§ 11 Vi bestämmer en plan för vad Salt ska göra 2017-2018 SIDA 13–15
§ 12 Vi bestämmer ramen för ekonomin 2018 SIDA 12
§ 13 Vi väljer tre revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår samt revisor för
ansökan om statsbidrag SIDA 10
§ 14 Vi väljer en valberedning som ska föreslå människor till styrelsevalet mm 2018 SIDA 10
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Vi tackar de som slutat i styrelsen
§ 17 Ordföranden avslutar mötet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INLEDNING

Året 2016 har för Salts riksnivå på många sätt varit ett förberedelseår, men även ett till jubileumsår.
Salts 10-årsjubileum inleddes redan vid årskonferensen 2015 men firandet fick fortsätta ett helt år med tävlingar
och publiceringar. Under 2016 har vi tillsammans med EFS dessutom firat 150 år av internationell mission och bland
annat årskonferensen i Södertälje präglades av ett internationellt fokus med många inbjudna gäster och tacksamhet
över allt arbete sedan 1866.
Utöver att minnas det som varit har vi också förberett oss för kommande år. Missionsjubileet innehöll bland annat
en stor konsultation med våra internationella systerkyrkor och ett missionsforum där vi i rörelsen tillsammans fick
visionera om EFS och Salts framtida missionsverksamhet. Den organisationsutredning som pågått under flera år i
EFS och Salt har tagit mycket tankekraft och energi under året med bland annat en stor remiss ut till Salt- och EFSföreningar och distrikt. Vi tror att en viktig förberedelse för EFS och Salts framtid är att hitta en enklare och effektivare
struktur och arbetet med det fortsätter in i 2017 för att landa i ett förslag till Salts årsmöte 2018.
Även för Salt riks största projekt, söndagsskolematerialet skatten, har 2016 varit ett förberedelseår. Tillsammans
med Norska søndagsskolen har vi arbetat fram ett nytt avtal med nya rutiner som tillsammans med innehållsmässiga
förändringar ligger till grund för lite av en nylansering av materialet som planeras till höstterminen 2017.
Arbetet på rikskansliet har också präglats av att generalsekreteraren Johanna Björkman varit föräldraledig från maj
och att Nanne Näslund i juli avslutade sin tjänst på Salt riks efter många år. Vi är tacksamma för de nyrekryteringar
och vikarielösningar vi fått till.
Men 2016 har inte bara varit förberedelser och gamla minnen – vi har skapat nya minnen också! Körkonceptet Soul
Children fortsätter att växa och de två gatherings, en i Örebro och en i Lycksele, som arrangerades i augusti respektive
september samlade mer än 225 tweens till att under en helg sjunga, dela gemenskap och växa i lärjungaskap.
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 2016.

SALTS ORGANISATION

STYRELSENS ARBETE

Basen för Salts arbete är de lokala
föreningarna. Dessa är anslutna till
Salt riks och, där sådant finns, Salts
distrikt. Ansvaret för kontakten mellan
distrikts- och lokalplanet ligger dock
på de flesta håll på EFS. Salt har på alla
nivåer en demokratisk struktur, något
som också krävs för att Salt ska ha rätt
till stats- och landstingsbidrag.

Salts styrelse har under våren
bestått av Charlotte Erdtman (ordf ),
Charlotta Nordström (vice ordf ),
Jonatan Janerheim (sekr), Petrus
Halvarsson, Viktor Andersson, Maria
Svensson, Magdalena Jerlström, Nils
J Lundgren, Malin Nording, Johannes
Weister, Simon West och Elsa Sundin.
Under hösten har styrelsen bestått av
Charlotte Erdtman (ordf ), Charlotta
Nordström (vice ordf ), Jonatan
Janerheim (sekr), Viktor Andersson,

Petrus
Halvarsson,
Magdalena
Jerlström, Nils J Lundgren, Maria
Bengtsson, David Folkesten, Ingrid
Perbo, Johannes Weister och Simon
West.
Under 2016 har styrelsen haft sex
protokollförda sammanträden, varav
ett konstituerande och ett telefonmöte,
under sammanlagt 12 dagar. Viktiga
frågor har varit utvecklingen av
skatten,
organisationsutredningen
och visions- och strategiarbete inför
kommande år.
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SALTS RIKSKANSLI LEDER
VERKSAMHETEN INOM SALT
Från vänster: Maria Smeds, Nathalie Eckerdal, Vincent Ihlberg, Simon West,
Markus Holmström, Rakel Brandt, Anders Brunnegård, Sofia Svensson,
Johanna Björkman, Linnéa Svensmark, Julia Nordh, Nanne Näslund

FÖRENINGSSTATISTIK
Salt hade vid 2016 års utgång 146
anslutna föreningar, varav 36 var
vilande. Den medlemsstatistik som
rapporterades in till Salt vid 2017 års
början visar att Salt under 2016 hade
6 336 medlemmar, varav 5 474 mellan
6 och 25 år. Detta är en minskning med
1 034 medlemmar (-14 %) jämfört med
året innan. Antalet medlemmar mellan
6 och 25 år 2016 ligger till grund för
statsbidragen till Salt för 2018.
Under 2016 anslöt sig följande
föreningar till Salt: Salt Hudik
(Hudiksvall)
och
ElimScout
(Örnsköldsvik).

Föreningsbidragen på 50 kr/medlem
minus försäkring och en administrativ
utgift betalades ut till alla aktiva
lokala föreningar. Utöver löpande
kostnader för exempelvis styrelse
och anställda utgjorde satsningen på
söndagsskolmaterialet skatten den
enskilt största budgetposten.
Vi fortsätter arbeta och utreda hur
givandet till Salt, främst från EFS
och Salts egna led, kan öka. Vi är
fortsatt tacksamma över den delade
rikskollekten i Svenska Kyrkan. Som
vi förutspått tidigare ser kommande
år ut att bli ännu mer utmanande
ekonomiskt.

EKONOMI

ANSTÄLLDA

För 2016 fick Salt drygt 2 miljoner
kronor i statsbidrag. Vi kunde även
använda 178 000kr som vi tidigare år
beviljats från Svenska Missionsrådet
för vårt volontärprogram. Salt fick
en delad rikskollekt i Svenska kyrkan
på ca 409 000 kr. Övriga bidrag,
utöver gåvor och kollekter, kom
från EFS Sverigeavdelning, Lunds
missionssällskap och Stockholms stift
samt från våra folkhögskolesamarbeten.

Johanna Björkman arbetade som
generalsekreterare på 100 %, men var
föräldraledig på 100 % från 1 juli.
Rakel Brandt arbetade som skattenredaktör på 65 %.
Anders Brunnegård arbetade som
scoutkonsulent på 100 % (jan-juli) och
75% (aug-dec).
Markus
Holmström
arbetade
under våren på 50 % som
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Hela året

organisationssekreterare och 50% som
kommunikatör, men var tjänstledig
från dessa från 12 maj för att arbeta
som vikarierande generalsekreterare
på 100%. Från 8 augusti har han varit
föräldraledig på 30%.
Vincent Ihlberg arbetade som
ungdomskonsulent på 30 %.
Linnéa Svensmark arbetade som
ekonom och statistikansvarig på 100
%. Men har varit tjänstledig på 100%
från 9 november. Linnéas tjänst delas
med EFS riks i utbyte mot diverse
andra tjänster från Administrativa
avdelningen.
Maria Smeds arbetade som samordnare
för Soul Children på 25 %, men var
tjänstledig fram till 17 januari.
Sofia Svensson arbetade som
missionskonsulent
och
BIALinspiratör på 50 %, samt ytterligare
20% som barnkonsulent från och med
1 november.

Delar av året
Rebecka Åsman arbetade som
vikarierande samordnare för Soul
Children på 20 % fram till 17 januari
och avslutade därefter sin tjänst på Salt.
Nanne Näslund arbetade 40 % som
barn- och musikkonsulent fram till 31

Foto: Rickard Erikssson

juli och avslutade därefter sin tjänst på
Salt.
Viktoria Nordén var tjänstledig från
sin tjänst som missionskonsulent på
100 % fram till 31 juli då hon avslutade
sin tjänst på Salt.
Nathalie Eckerdal arbetade som
vikarierande organisationssekreterare
på 70% från 1 augusti.
Julia Nordh arbetade som vikarierande
kommunikatör på 40% från 1 oktober.
Simon West arbetade som vikarierande
ekonom på 100% från 3 oktober.
Tjänstevolymen var under våren 600
% och under hösten 545 %.

SALTS
SVERIGEARBETE

SILVERVARG
På EFS och Salts årskonferens förärades Göran Berglund, Salt Scout
sedan många år, hedersmedaljen Silvervargen.

Läger och konferenser

Teamlinjen

Den 5-8 maj arrangerades EFS och
Salts årskonferens i Södertälje.
Delar av programmet, liksom Salts
årsmöte den 6 maj, genomfördes i
Salts regi. Ungdomskonferensen gick
under namnet Avtryck och riktade
sig till ungdomar i åldern 15–20 år.
Barnkonferensen hade ca 40 deltagare
och Avtryck hade ungefär 50 deltagare.
Antalet röstberättigade ombud på
årsmötet var 54 stycken och sammanlagt
antal närvarande på årsmötet var ca 75
stycken. Tema: Älskad Rustad Sänd.
Under konferensen organiserade Salt
även en Salt-hörna på EFS årsmöte.
Helgen 30/9–2/10 arrangerade
Salt tillsammans med EFS samt
EFS-föreningarna Lötenkyrkan och
Mikaelskyrkan konferensen Livsväg
i Uppsala. Konferensen riktar sig till
unga vuxna (över 20 år) och samlade
över 130 deltagare. Utvärderingarna
visar att konferensen var mycket lyckad
och efterlängtad. En ny konferens
planeras till hösten 2017.
Under
nyårshelgen
16/17
arrangerades Livskraft på tre olika
ställen runtom i landet. Målgruppen
för dessa läger är årskurs 9 och uppåt.
Sammanlagt deltog ca 360 deltagare och
ledare på de olika lägren, en minskning
med ca 100 personer från förra året.
Livskraft Mitt fick ställas in på grund av
för få antal deltagare och ledare.

Teamlinjen är Salts teamträningsskola
i Sverige. Visionen är att få vara en
växtplats där eleven får bli utrustad
som ledare i församlingsmiljö och
som del i ett team. Praktiken kan se
lite olika ut men sker för det mesta
i församlings- och skolmiljö. Detta
varvas med undervisning och studier
under året. Utbildningen sker inom
Åredalens folkhögskolas ram och flera
av utbildningsveckorna är förlagda till
folkhögskolan.
Under våren hade Teamlinjen
13 teamare fördelade på 5 platser:
EFS Ängelholm , Sörbykyrkan
och Brickebergskyrkan i Örebro,
KRIK Uppsala, EFS Östersund och
Carlskyrkan i Umeå.
Under hösten började det nya läsåret
med 14 teamare fördelade på 5 platser:
EFS Östersund, KRIK Uppsala, EFSkyrkan och Noltorpskyrkan i Alingsås,
Kornhillskyrkan i Halmstad och EFS
London.
Nya
riktlinjer
från
Folkbildningsrådet verkställdes under
hösten 2016. Bland annat innebär de
nya reglerna att vi behöver dra ner på
antalet timmar renodlad praktik. Vi
har under hösten jobbat med att ta
fram en ny plan för utbildningen som
tillgodoser de nya reglerna.
Vincent Ihlberg är anställd
som konsulent/lärare av Åredalens

folkhögskola på 30 % och ansvarar för
utbildningen tillsammans med Martin
Boström och Sven-Erik Svensson från
folkhögskolan.

Barn och söndagsskola
Under 2016 har Salt fortsatt jobba
med söndagsskolematerialet skatten.
Avtalet med Søndagsskolen Norge
kring materialet har omförhandlats
så att licenskostnaden har sänkts och
blivit beroende av antalet svenska
abonnenter. Abonnentantalet fortsätter
sjunka långsamt, men genom det nya
avtalet har styrelsen ändå bestämt
att fortsätta satsa på skatten. Det
löpande arbetet har fungerat bra och
temat för årets producerade material
har varit Helig och nära. En av årets
förändringar innehållsmässigt var
att vi till hösten 2016 valde 10 nya
minnesverser.

Soul Children

Soul
Children-rörelsen
har
välkomnat sju nya körer under 2016
från Malmö i söder till Örnsköldsvik
i norr. Vid årsskiftet var vi 31 körer.
De flesta körerna finns fortfarande
inom Svenska kyrkan, sju inom EFS
(flest samarbetskyrkor) och fyra inom
andra samfund. Året har inneburit att
Soul Children-rörelsen har blivit än
mer ekumenisk genom att vår första
kör från Frälsningsarmén har startat
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Foto: Markus Holmström och Mattias Käll

SOUL CHILDREN OCH
SKATTEN FORTSATTE SPRIDA
GLÄDJE UNDER 2016
Soul Children bjöd bland annat in till gathering i Örebro i augusti (ovan)
och inom skatten grep man sig under hösten an frågan om Guds
närvaro med årstemat Helig och nära (vänster).
och ytterligare en från Pingströrelsen.
Under året har även Equmenia fattat
beslut om att göra 2017 till ett provår
som samarbetspartners tillsammans
med Salt på riksnivå.
2016 har inneburit inspirationsdagar
runt om i Sverige: Gränna i januari
i samarrangemang med Gränna
Pingstförsamling och Svenska kyrkan,
i Örebro i augusti i samarbete med
Immanuelskyrkan och Filadelfiakyrkan,
samt i Lycksele i september i samarbete
med Lycksele församling. Örebro- och
Lyckselehelgerna ersatte festivalen i
år och gästades av körinspiratör och
solist Juliane Holmedahl från Oslo
Soul Teens samt artisterna Boris René
i Örebro och Daniel Lindström i
Lycksele.
Det har blivit en god tradition att ha
ett Soul Children-spår i EFS och Salts
barnkonferens under årskonferensen.
Maria Smeds (Soul Childrensamordnare) och Katarina Petterson
(från Hudik Soul Children) ansvarade
för spåret i år som avslutades med sång
i årskonferensens avslutningshögtid. I
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augusti lanserade vi en uppföljare av
andaktsmaterialet Btweens i samarbete
med Bibeln idag. Det är ett material
som vi har översatt från Bibelleseringen
i Norge. ”Btweens nr 2” innehåller 15
andakter kopplade till aktiviteter (lekar
och tävlingar) för barn i åldrarna 1013 år.
I oktober hölls den internationella
Soul Children festivalen i Oslo och
fem svenska körsammanhang fanns
med som deltagare där.
Kommunikationen
med
körledarna har skett primärt via
mailutskick, nyhetsbrev och en sluten
Facebookgrupp för ledare och alla våra
arrangemang under året har gjorts i
samarrangemang med Studieförbundet
Sensus.

Scouting
Salt Scout gick 2016 in i fjärde året
som samverkansorganisation med
Scouterna, tjugoåttonde året som
scouter.
Sommaren var som vanligt full
av scoutläger, flera distriktsläger, och

under vår och höst många traditionella
scouthajker. Internationellt sett så hade
vi två Salt Scouter som gick Explorer
Belt och en scoutkår har fått en vänkår
i Malawi.
Salts
Scoutledarforum
2016
förlades till Kalmar och en skara
ledare fick insyn i tankarna för
Patrullriks 2017 Mossebo och Salt
Scout strategifunderingar. Tyvärr var
deltagandet lågt och ledarforumet har
kanske spelat ut sin roll i denna form.
Patrullriks 2017 Mossebo har en
härlig stämning i LägerKommittén
(LÄKO). Trots att både lägerchef och
ansvarig för Ungdomsbyn har bytts
under året så tuffar arbetet på. På Salts
och EFS Årskonferens har Salt Scout
och Patrullriks presenterats.
Scoutkonsulenten har åter gått ner
till 75% anställning. Under året har han
bland annat träffat scoutkonsulenter
från andra svenska scoutförbund
på kristen grund och diskuterat
gemensamma framtida aktiviteter.
Vi kan också glädja oss över några
nybildade scoutkårer under 2016!

Foto: Simon Andreasson

Foto: Susanne Svensson/Privat

LÄRORIKT I TANZANIA
Hösten 2016 sände Salt ut två volontärer för att arbeta
tillsammans med EFS missionärer i södra Tanzania där
de bland annat byggde en lekplats.

SALTS INTERNATIONELLA ARBETE
Outreach
I januari genomfördes Salts Outreach
till Addis Abeba, Etiopien. Outreachen
sträckte sig mellan 8-18 januari. Sex
unga vuxna, inklusive teamledaren
Paulina Hedman, från norr till söder i
Sverige deltog. På plats i Addis Abeba
mottogs gruppen av EFS-missionärerna
Viktoria och Jonas Nordén samt Frida
och Andreas Thornell. Teamresan hade
en inriktning på bön, och då särskilt
för förföljda minoriteter. Deltagarna
fick en inblick i utmaningarna och
glädjeämnena för den förföljda
kyrkan, och höra flera vittnesbörd om
människor som kommit till tro på Jesus.

Volontärprogrammet
2016 sände Salt ut två volontärer
inom ramen för praktikantprogrammet
som stöttas av SMR/Sida. På
grund av Sidas minskade medel till
praktikantprogrammet till förmån
för flyktingstöd sändes endast två
volontärer ut, och nysatsningen i
Tanzania
prioriterades.
Susanne
Svensson, sjuksköterska och Simon
Andreasson,
medicinskteknisk

ingenjör sändes till Syd-centrala
stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan
i Tanzania för att där delta i kyrkans
arbete med hälsa och sjukvård samt
sociala arbete. I stiftet arbetar EFS
utsända missionärer Hannes och Nora
Sandahl som fungerat som mentorer.
Volontäruppdraget i Tanzania
varade mellan september 2016 februari 2017.

BIAL
Barn i alla länder (BIAL) är barnens
egen missionssatsning och sker i
samarbete med EFS. Under 2016
samlades 1,5 miljoner kr in till projekt
i Eritrea, Etiopien, Malawi, Indien
och Tanzania samt till satellitkanalen
Sat-7 KIDS och skatten – på äventyr
med Gud. Våra BIAL-missionärer har
varit Ulf Ekängen, Maria Polback och
Nora Sandahl i Tanzania och Viktoria
Nordén i Etiopien.
BIAL har en arbetsgrupp med
representanter från distrikten och
Salts riksstyrelse som arbetar med att
utveckla BIAL-konceptet. Gruppen
har under året haft Skype-möten och

mailkontakt. Gruppmedlemmarna har
främst funnits tillgängliga som resurser
i distrikten samt planerat BIALinslagen under årskonferensen och där
medverkat på Barnens konferens. 2016
medverkade också internationella
gäster på Barnens konferens och
Avtryck.
För
systerkyrkornas
ungdomsrepresentanters medverkan
erhöll
Salt
ett
bidrag
från
Lunds missionssällskap. Salt var
tillsammans med EFS värd för en
partnerkonsultation i anslutning till
konferensen i och med 150 årsjubileet
av EFS internationella mission.
Som ett hjälpmedel till barnledare
och inspiration för barn har BIAL i fem
nummer av Budbäraren haft ett eget
uppslag med glimtar från projekten
och tips på aktiviteter och insamling.
Under året i skatten har barns
situation i Mellanöstern och Nordafrika
(vårtermin) och i Malawi (hösttermin)
lyfts fram i det internationella
missionsprojektet. Söndagsskolorna
har samlat in pengar till BIAL och
kampanjen Afrika svälter.
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SATURDAY NIGHT LIV
E
19.00 27 AUGUSTI 2016
IMMANUELSKYRKAN,
ÖREB

RO

BONUS:
MINIKONSERT
på köpcentret
Krämaren
kl 13.30!

Soul Children Mass Choir
Juliane Holmedal

FRÅN OSLO SOUL TEENS

Joybells
Magnus Spångberg

D HAR
MORE – GUGE…
MER ATT

Vuxna: 100kr
r
Under 18 år: 50k

KAPELLMÄSTARE

0

30/9–2/1
UPPSALA
fs.nu
livsvag.e

soulchildren.se/gathering

SALTS KOMMUNIKATIONS- OCH INFORMATIONSARBETE
All Salts verksamhet har under året
omgärdats av ett informations- och
kommunikationsarbete. Annonser för
framförallt skatten och Soul Children
har publicerats i tidningar som KRIKnytt, Kyrkans tidning och Världen idag, i
vissa fall även på tidningarnas hemsidor.
Detta utöver den information och de
artiklar som under året publicerats i
EFS missionstidning Budbäraren.

Hemsidor
Salt har under 2016 drivit följande
hemsidor:
• salt.efs.nu – hemsida för hela
organisationen.
• avtryck.efs.nu – hemsida för
ungdom under årskonferensen.
• livskraft.efs.nu – hemsida för de fyra

Livskraftslägren.
• bial.efs.nu – hemsida för Barn I Alla
Länder.
• skatten.nu – hemsida för
söndagsskolematerialet skatten –
på äventyr med Gud.
• webbutik.skatten.nu – webbutik för
prenumeranter på skatten.
• patrullriks.nu – hemsida för
scoutlägret Patrullriks.
• soulchildren.se – hemsida för Soul
Children.

Nyhetsmail
Nyhetsmail från Salt har under 2016
skickats ut i fyra olika kategorier:
Ungdomar (15-25 år), barnledare,
Scoutledare samt nyhetsmail till alla
dessa kategorier och andra EFS:are

och intressenter som registrerat sig för
nyhetsmailet. Totalt har sex nyhetsmail
skickats till drygt 2900 olika adresser.
Dessutom har sex nyhetsmail skickats
ut till skattens abonnenter.

Sociala media och video
På sociala medier har Salt främst synts
på Facebook, Instagram och Twitter.
Förutom Salts kanaler i dessa forum har
Soul Children, skatten och Patrullriks
haft egna Facebook-sidor.
Under året har det sista avsnittet av
fyra i serien med vittnesbördsfilmer om
vad Salt får betyda lokalt publicerats.
Sex avsnitt av videopodden med
generalsekreteraren har publicerats
tillsammans med bland annat en film
om medvandrarskap.

Foldrar, profilprodukter och litteraturutgivning
Salt har under året gett ut följande foldrar, flyers och affischer:
• Broschyr presentation av Soul Children
• Häfte Salts organisationsutredning
• Skrift Salts årsmöteshandlingar 2016
• Flyer för Musikledarforum
• Folder Programfolder för Musikledarforum
• Tackkort till alla Saltföreningar som rapporterat in statistiken
• Resurshäfte Btweens nr 2 Ett resursmaterial för tweensledare
• Flyer för Livsväg i Uppsala
• Affisch Patrullriks 2017
• Flyer för Livskraft Polar, Norr, Mitt och Syd
• Affisch för Soul Children gatherings 2016
• Flyer för Soul Children gatherings 2016.
• Julkort med Salts personal
Till skattens terminsmaterial ht 2016 utöver materialet i det
internetbaserade planeringsverktyget:
• Terminshäfte

8

• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer
• Utskrift av Samlingsvägledningar
• Berättarbilder En god pappa som väntar samt Sakarias
och ängeln (affisch-paket)
• Tala-måla-bild Jesus undervisar på berget
• Tala-måla-bild Den orättvise tjänaren
• Affisch om Malawi
• Årsgåva Konstaffisch Helig och nära
• Minnesverskort till tio olika bibelverser
Till skattens terminsmaterial vt 2017 utöver materialet i det
internetbaserade planeringsverktyget:
• Terminshäfte
• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer
• Utskrift av Samlingsvägledningar
• Berättarbilder Gud talar till Samuel samt Jesus tvättar
lärjungarnas fötter (affisch-paket)
• Tala-måla-bild Gud möter Elia
• Tala-måla-bild Gud möter Jesaja

Utskott, råd och arbetsgrupper
Under året har Salts styrelse haft följande utskott och råd:
• Centrala Scoututskottet. Ledamöter har varit Inga-Britt
Johansson (Norrbotten), Maud Granberg (ht)(Västerbotten),
Susanna Jerlström (Mittsverige), Ronja Jakobsson (Västsverige), Josefin Jakobsson (Sydöst-Sverige). Under 2016 har
distrikten Mittnorrland och Sydsverige saknat representant
i Centrala scoututskottet. Petrus Halvarsson har varit styrelsens representant. Från Salts kansli har scoutkonsulent
Anders Brunnegård deltagit.
• EFS och Salts Centrala Musikutskott, ingen representant
från styrelsen men Elsa Sundin har varit kontaktperson
under våren.
• Salts teologiska råd, med Jonatan Janerheim och Charlotta Nordström som styrelsens representanter. Övriga
ledamöter har varit Johanna Björkman (med Markus
Holmström som vikarie), Stefan Holmström och Tomas
Nygren.

• Salts informationsutskott, med Viktor Andersson och
Johannes Weister som styrelsens representanter. Övriga
ledamöter har varit Tobias Graaf, Paulina Hedman och
Markus Holmström. På höstterminen beslutade styrelsen
att lägga ned informationsutskottet.
• Diakonalt råd, med Malin Nording, Maria W Persson och
Lovisa Bergner som ledamöter under vårterminen och
David Folkesten, Ingrid Perbo och Maria Bengtsson som
ledamöter under höstterminen.
Representanter från styrelsen har även funnits med i följande
arbetsgrupper:
• Arbetsgruppen för Barn i alla länder (BIAL).
• Arbetsgruppen för Enkel livsstil i Salt.
• Arbetsgrupperna för Salts barn- och ungdomskonferenser
på årskonferensen.
• EFS internationella råd.
• EFS styrelses valberedningskommitté.

SLUTORD OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN

Om nu 2016 har varit ett förberedelseår så kommer 2017 fyllas av det vi förberett oss inför. Det största kommer bli
Salt Scouts stora läger Patrullriks. En vecka i månadsskiftet juli-augusti välkomnar Salt och EFS i Sydöstsverige till
Mossebo utanför Kalmar. Temat är Hopp och vi ber och hoppas verkligen att det blir ett fantastiskt läger som får blir
en energikick in i Salt Scout.
Vi ser också fram emot vad en uppdatering och nylansering av materialet skatten kommer innebära. Vi ser fortfarande
en tydlig kallelse och uppdrag att som riksorganisation ge verktyg för de lokala sammanhangen att lärjungaträna
barn genom att berätta Bibelns berättelser. Vi gläds också över att det nya avtal kring utgivning av skatten som
arbetats fram under 2016 ger bättre förutsättningar för att skatten ska gå runt ekonomiskt.
Som en fortsättning på organisationsutredningen vill vi också arbeta tillsammans med EFS för att hitta bra och
effektiva lösningar för vår struktur. Vi, som EFS barn- och ungdomsorganisation, vill också spela en aktiv roll i att
vara med i EFS process att klä en uppdaterad organisation i strategisk, missionsfokuserad verksamhet där vi arbetar
tillsammans inom rörelsen Salt och EFS.
En av de utmaningar som fortfarande kvarstår är Salts ekonomiska situation och vi kommer under 2017 behöva arbeta
vidare med att lyssna in Gud och analysera för att fokusera vår nationella verksamhet. Samtidigt behöver vi fortsätta
att tillsammans med EFS utveckla insamlingsarbetet för att hitta en ekonomiskt hållbar situation. Vår längtan är
fortfarande att Salts verksamhet ska förankras som EFS barn- och ungdomsverksamhet så att verksamheten också
ekonomiskt är buren av rörelsen.
Vi ser fram emot att 2017 får vara ett hoppets år där vi i allt ifrån scoutarbetet till vår organisations struktur får utrusta
och skapa förutsättningar för att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa vår Herre Jesus Kristus.
Vi ber om Guds ledning kring detta, och tackar samtidigt för det goda som Herren har gjort genom Salt under 2016!
Uppsala 170212
Charlotte Erdtman, Charlotta Nordström, Jonatan Janerheim, Viktor Andersson, Petrus Halvarsson, Magdalena
Jerlström, Nils J Lundgren, Maria Bengtsson, David Folkesten, Ingrid Perbo, Johannes Weister och Simon West
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FÖRSLAG PÅ PERSONER

DISTRIKTEN FÖRESLÅR

VALBEREDNINGEN
FÖRESLÅR:

Valberedning till årsmötet 2018

Till årsmötespresidium

Norrbotten:
Aron Berglund (ordinarie)

Ordförande: Kristian Tyrberg
Vice Ordförande: Sebastian Holmgren
Sekreterare: Elin Redin
Bisittare: Markus Holmström, vik generalsekreterare

Västerbotten:
Nicklas Hedlund (ordinarie), Johan Lundgren (suppleant)
Mittnorrland:
Nanne Näslund (ordinarie), Johannes Tirén (suppleant)

Till revisorer för 2018
Auktoriserade revisorer:
Ordinarie: PwC 556029-6740,
Gårdenknut
Suppelant: PwC 556029-6740

huvudansvarig

Frida

Förtroendevalda revisorer:
Per Ericson, Nyköping och Sven Karlsson, Mölndal
(ordinarie)
Ulf Perbo, Stockholm och Håkan Johansson, Jävrebyn
(suppleanter)
Eller de revisorer EFS årsmöte väljer för EFS 2018.

Mittsverige:
Petter Johansson (ordinarie), Denis Bisaso (suppleant)
Väst-Sverige:
Jessica Reijer (ordinarie), Einar Schelin (suppleant)
Sydöst-Sverige:
Elin Redin (ordinarie)
Sydsverige:
Iza Jönsson (ordinarie), Simon Knutsson (suppleant)

Till revisor för statsbidragsansökan
som skickas in 2017
Lisa Olausson, Uppsala

STYRELSEKANDIDATER

FAKTA STYRELSEVAL

Salts styrelse består av 12 ledamöter. En mandatperiod är
två år. Man kan maximalt sitta sex år i Salts styrelse. Alltså
väljs sex kandidater in varje år samt ev fyllnadsval om någon
slutar för tidigt. I år ska sex kandidater väljas på två år och en
kandidat för fyllnadsval på ett år då Simon West fått tjänst på
Salt riks och därför avgår i förtid.
I styrelsen 2016/2017 satt: Charlotte Erdtman (ordf.),
Charlotta Nordström (vice ordf.), Jonatan Janerheim (sekr.)
Viktor Andersson, Maria Bengtsson, Petrus Halvarsson,
Magdalena Jerlström, Nils J Lundgren, David Folkesten,
Ingrid Perbo, Johannes Weister och Simon West.
Följande personer sitter kvar i styrelsen: David Folkesten,
Magdalena Jerlström, Charlotta Nordström, Ingrid Perbo
och Johannes Weister.
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VALBEREDNINGEN
FÖRESLÅR:

• Maria Bengtsson (omval)
• Daniel Forsberg (nyval)
• Jonatan Janerheim (omval)
• Olle Rosenius (nyval)
• Simon Simonsson (nyval)
• Eric Voelz (nyval)
Se presentation av kandidaterna på nästa sida.

NOMINERA YTTERLIGARE KANDIDATER!
Ytterligare en kandidat, utöver de som valberedningen föreslår, behövs för att styrelsen ska bli
fulltalig. Vem vill du nominera till Salts styrelse?
Kontakta salt@efs.nu och föreslå!

Vad är viktigast för
Salt riks i framtiden?
Vad tror du att du kan tillföra
i Salts styrelse?
Favorit-app

66 år, Piteå

ERIC
VOELZ
31 år, Kalmar

SIMON
SIMONSSON
21 år, Alingsås

OLLE
ROSENIUS

26 år, Uppsala

JONATAN
JANERHEIM

21 år, Örnsköldsvik

Att man vågar se
barn och unga i deras
vardag, genom att
skapa sammanhang dit
de VILL gå, snarare än
bör gå till!

Rekindle the
pioneering spirit.
Renew, refresh, make
clear the vision. (And
communicate it.)
Greater empowerment
through the Spirit of
Jesus Christ.

DANIEL
FORSBERG

25 år, Umeå

Att i Guds kraft ständigt
verka för att förverkliga
Salts vision. Att stärka
Salt-identiteten, skapa
gemenskap över
generationsgränserna
och fortsätta vara en
pionjärrörelse tror jag
specifikt är viktigt.

MARIA
BENGTSSON
Att följa Jesus och se
till behoven i de lokala
föreningarna så att fler
får lära känna och växa i
relation till Jesus.

Att bygga vidare på det
vi har för att Salt ska
växa och bli ett hem för
oss samt tydliggöra hur
samspelet mellan Salt
och EFS ska fungera på
lokal nivå.

För Salt är det viktigt
att hitta sin plats
som EFS barn- och
ungdomsorganisation.
En annan viktig fråga
är hur vi i Salt kan
uppmuntra och stödja
unga kristna till ett helt
liv med Jesus.

Erfarenhet,
missionsintresse,
intresse för
styrelsearbete.

Jag kan tillföra
erfarenhet efter mina
två år i styrelsen. Jag
kan även bidra med
teologisk kunskap och
ett framåtdriv.

As a mentor and coach,
support the younger
board members in
their calling. Listen,
encourage, challange
and walk with them.
As a missionary and
church planter, share
from experience.
Min styrelsevana och
mitt engagemang
kommer att bidra till
att Salt utvecklas och
gör fler magiska grejer
för att ungdomar ska
lära känna Jesus!

Har en hel del
styrelseerfarenhet,
bl.a. i Salts första
riksstyrelse. Mitt
bidrag är att jag är
ganska jordnära
och pragmatisk, och
samtidigt en idéspruta.
Är bl.a. ”pappa”
åt det lite galna
gamingprojektet XPel!
En förmåga att ordna
och strukturera
samt ett lugn och
ett reflekterande
tankesätt. Jag bär även
med mig erfarenheter
och inspiration från
bibelskola, teamlinjen
och styrelsearbete på
distriktsnivå.
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EKONOMI

Belopp i 1000-tal kronor

UTFALL 2016, DETALJBUDGET 2017 OCH RAMBUDGET 2018
Utfall
2015

Budget
2016

Utfall
2016

Detaljbudget
2017

Rambudget
2018

2 203

2 020

2 028

1 929

1 900

Insamling/kollekter

834

900

803

900

1 000

Delad rikskollekt i Svenska kyrkan

593

600

409

450

450

0

0

0

0

0

215

197

193

190

170

4

2

0

0

0

894

834

733

880

900

14

11

6

4

5

218

165

218

242

240

20

17

117

99

100

1

106

0

2

1

-4

0

0

2 520

0

0

0

0

0

0

78

12

11

1

4

646

455

412

307

300

5 717

5 319

4 931

7 523

5 070

Ledning och allmänt

-1 686

−1 674

-1 650

-1 749

-1 780

Styrelse och årsmöte

-144

−138

-166

-180

-180

skatten

-970

−954

-712

-879

-890

Barn, familj och musik

-566

−597

-436

-569

-580

Soul Children

-244

−247

-262

-358

-360

Ungdom (Teamlinjen, läger)

-193

−233

-292

-379

-390

Scout

-315

−516

-340

-418

-430

-5

−5

-5

-2 500

0

Förenings- och startbidrag

-332

−352

-337

-357

-330

Komunikation & materialproduktion

-496

−368

-346

-356

-365

Internationell mission

-658

−617

-530

-355

-335

INTÄKTER
Statsbidrag

Testamenten
Ledning och allmänt (försäkring)
Styrelse och årsmöte
skatten
Barn, familj och musik
Soul Children
Ungdom (Teamlinjen, Läger)
Scout
Patrullriks
Förenings- och startbidrag
Komunikation & materialproduktion
Internationell Mission
SUMMA intäkter

KOSTNADER

Patrullriks

Kostnadsbesparingar
SUMMA kostnader

570
-5 611

−5 700

-5 075

-8 099

-5 070

PERIODENS RESULTAT

106

-381

-145

-576

0

EGET KAPITAL (BERÄKNAT)

2489

1 929*

2166*

1590

1590

* Eget kapital minskas med 178 000 genom uttag av ändamålsdestininerade medel för volontärprogram.
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VERKSAMHETSPLAN
FÖR SALTS RIKSNIVÅ 2017–2018
SALTS VISION

Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.

SALTS SYFTE
Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation med uppgift att utifrån EFS tradition och lära arbeta för att Guds rike ska växa
bland barn och ungdomar. Salt ser det som sin kallelse att verka inom Svenska kyrkan samt att vara ekumeniskt öppna.

UNDER PERIODEN 2017–2018 HAR SALT FÖLJANDE GRUNDLÄGGANDE
INRIKTNINGAR
• Att fördjupa och förnya våra medlemmars relation till Jesus och överlåtelse till Gud så att alla, även den minsta,
får växa i Kristuslikhet.
• Att inspirera till, uppmuntra till och ge verktyg för mission så att fler barn och unga, i Sverige och utomlands, får
lära känna Jesus kärlek.
• Att öka läsande och användning av Bibeln utifrån dess auktoritet som Guds ord.
• Att söka, för rörelsen, nya och pionjära arbetssätt, arbetsområden och målgrupper för att bryta ny mark för Guds
rike.
• Att bejaka vårt beroende av Guds nåd, vägledning och kraft och i bön ständigt söka och tacka Honom.
• Att låta all verksamhet bedrivas på ett sätt där vi tar ansvar för hela Guds skapelse genom att också diakoni-,
miljö- och rättvisefrågor hålls levande.

RESURSER – VILKA MEDEL HAR VI FÖR ATT GÖRA DETTA?
Salts riksnivå är ledd av en styrelse vald av årsmötet. Arbetet bedrivs med hjälp av ett kansli med huvudsäte i Uppsala.
De anställda på kansliet leder i stort sett var sin verksamhetsgren inom Salt med ansvar för både strategisk utveckling
och genomförande av verksamhet. Arbetet på kansliet leds av en generalsekreterare. Kopplat till de anställda och till
styrelsen finns ett antal ideellt engagerade i utskott, råd och arbetsgrupper.

UTIFRÅN DETTA VILL VI I SALT RIKS ARBETE SATSA PÅ:
LEDNING OCH RELATIONER
Långsiktiga mål

att tillsammans med EFS arbeta med frågan om den enskilde saltarens övergång från Salt till EFS.
att bibehålla och fördjupa gemenskapen med övriga barn- och ungdomsorganisationer med luthersk
koppling samt aktivt delta i det ekumeniska arbetet.

Kortsiktiga mål

att genomföra en organisationsutredning i syfte att förenkla och förtydliga Salts organisation på ett sätt
som underlättar ett strategiskt arbete med barn- och ungdomsverksamhet inom vår rörelse.
att tillsammans med EFS fortsätta arbeta med nya sätt att vara kyrka och medvandrarskap.
VAR LUGN, DET FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
...
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STYRELSE OCH ÅRSMÖTE
Långsiktiga mål

att öka intresset för påverkan genom demokratiska processer.

Kortsiktiga mål

att i samband med organisationsutredningen söka hitta nya forum för påverkan inom Salt.

SKATTEN
Långsiktiga mål

att öka antalet prenumeranter samt inspirera ledare till att uppmuntra barnens tro på den treenige
Guden.

Kortsiktiga mål

att ta fram resurser för att utrusta ledarna så att de kan utvecklas i sin roll.
att genomföra en översyn för att kunna förbättra planeringsverktyget.
att genomföra en nylansering av SKATTEN till hösten 2017.

BARN, FAMILJ OCH MUSIK
Långsiktiga mål

att verka för utrustning av lovsångsteam och lovsångsledare.
att utveckla resurserna för lokala sammanhang och familjer att dela tron i hemmet.

Kortsiktiga mål

att vara medarrangör till den nationella barnledarkonferensen Jesus till barnen, samt att genom
söndagsskolnätverket bära det ekumeniska arbetet med dessa frågor vidare.
att göra ett nytryck av häftet Det bästa du har – om att dela tro med sina barn.

SOUL CHILDREN
Långsiktiga mål

att öka och fördjupa kunskapen om Soul Children inom Salt, EFS, medlemskörer och allmänheten.
att verka för en stabil ekonomisk situation för Soul Children-rörelsen i Sverige genom givare, bidrag och
intäkter via verksamheten.

Kortsiktiga mål

att öka antalet körer, utbildade inspiratörer samt inspirationstillfällen över hela Sverige.

UNGDOM
Långsiktiga mål

att bära rörelsens lägertradition vidare genom att söka nya former för sommarläger för ungdomar och
att tillsammans med distrikten fortsätta arrangera Livskraft på flera platser.

Kortsiktiga mål

att i samråd med distrikten lyssna in, och förankra lägertraditionen med, ungdomsledare.
att i Uppsala arrangera konferensen Livsväg för unga vuxna.
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Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens
tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall
kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall
söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert
hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren.
JER 29:11–14A

SCOUT
Långsiktiga mål

att fortsätta arbetet med att utveckla Salt Scout som verktyg för mission och lärjungaträning.

Kortsiktiga mål

att aktivt arbeta med synen på ledarskap och ledarskapsträning i Salt Scout.
att utforma en femårsstrategi för Salt Scout.

PATRULLRIKS
Långsiktiga mål

att barn och ungdomar på lägret ska få uppleva ett läger som bygger på gemenskap, stärker tro och ger
hopp genom Jesus.

Kortsiktiga mål

att tillsammans med EFS i Sydöst-Sverige arrangera Patrullriks i Mossebo sommaren 2017.

FÖRENINGS- OCH LEDARUTVECKLING
Långsiktiga mål

att uppmuntra fler sammanhang i EFS och Svenska kyrkan att bilda Salt-föreningar.
att aktivt arbeta med synen på ledarskap och ledarskapsträning i Salt och EFS.

Kortsiktiga mål

att söka former och medel för att underlätta föreningsadministration och medlemsrapportering.
att finna och skapa miljöer och verktyg där man kan växa som ledare.

KOMMUNIKATION OCH MATERIALPRODUKTION
Långsiktiga mål

att fortsätta utvecklingsarbetet för Salts informations- och kommunikationsarbete.

Kortsiktiga mål

att stärka våra medlemmars tillhörighet till Salt, exempelvis genom podd och sociala medier.

INTERNATIONELL MISSION
Långsiktiga mål

att arbeta aktivt för att stärka samarbetet mellan Salt och EFS internationella arbete i syfte att unga
människor uppmuntras och utmanas till mission.
att utveckla former för utbyten och volontäruppdrag i samarbete med Salts och EFS internationella
partners.

Kortsiktiga mål

att fortsätta utveckla resurserna kopplade till Barn I Alla Länder, delvis kopplat till SKATTEN och Soul
Children.
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GE EN GÅVA
TILL SALT
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