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Salts verksamhetsredovisning för 2009 
 

Antagen av Salts styrelse den 6 februari 2010. 
 

 

 

Inledning 
 
2009 har för Salt varit ett år av växt, och vi tror och hoppas att denna växt går att beskriva på ett 
både kvantitativt och ett kvalitativt sätt. Sakta men säkert har vi fått se hur antalet föreningar har 
vuxit, och aldrig tidigare har vi haft så många deltagare och ledare vare sig på Livskraft eller 
TEJP. Till detta kan även läggas en nysatsning som Utbytet, som kom att bli en positiv upplevelse 
för både deltagarna och dem de hade kontakt med. 
 

Under året har vi kunnat iaktta hur en ny generation unga ledare håller på att växa fram i vårt 
land. Vi gläds över att allt fler ungdomar engagerar sig och vill vara med och leda Salt in i 
framtiden med nya idéer och krafter. I detta upplever vi också att Gud håller på att öva oss i att 
på allt fler områden av våra liv göra oss beroende av honom och hans ledning. Med dessa 
erfarenheter i ryggen har vi i styrelsen börjat jobba ännu mer intensivt med frågan om 
övergången mellan Salt och EFS – alltså hur dagens Saltungdomar på ett naturligt sätt ska kunna 
bli framtidens EFS:are. Ett led i detta har också varit en påbörjad satsning på att förmedla tro till 
barnen. 
 

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 2009. 
 
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), 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 hösten har styrelsen 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. 
 

Under 2009 har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande, under 
sammanlagt nio dagar. Viktiga frågor har varit ekonomin, vägval kring utlandsarbetet samt 
övergången mellan Salt och EFS. En höjdpunkt i styrelsens arbete vad den kombinerade visions- 
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och sammanträdesresan till London 17-20 april, där även kanslipersonalen deltog. Förutom ett 
antal tongivande lokala församlingar fick vi möjlighet att besöka Salts systerorganisation Soul 
Survivor, från vilken vi har mycket positivt att hämta. 
 
Föreningsstatistik 
 
Salt hade vid 2009 års utgång 144 anslutna föreningar, varav elva var vilande. Den 
medlemsstatistik som rapporterades in till Salt vid 2010 års början visar att Salt under 2009 hade 
7 855 medlemmar, varav 6 678 mellan 7 och 25 år. Detta är en minskning med 82 medlemmar 
jämfört med året innan. Antalet medlemmar mellan 7 och 25 år 2009 ligger till grund för 
statsbidragen till Salt för 2011. 
 

Under 2009 anslöt sig följande lokalföreningar till Salt:  
 

Altersbruk 
Arvidsjaur 
Eldsberga-Tönnersjö 
Hemmingsmark 
KU i Södertälje församling 
SALT-2 i Ängskyrkan 
Skrekarhyttan 
Söderledskyrkan 
Ödenäs 
 
Ekonomi 
 
För 2009 beviljades Salt drygt 3,6 miljoner kronor från staten i form av strukturbidrag och 
överskott från Svenska spel. Övriga bidrag kom från Gustav V:s minnesfond och 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. Utöver 
löpande kostnader för exempelvis styrelse och anställda gjordes extra satsningar på bland annat 
Utbytet, TEJP och Saltfonden. Externa bidrag betalades dessutom ut till Bibelsajten, 
Bibeläventyret och KRIK.  
 

Givandet till Salt fortsatte att öka under 2009, något som vi gläds mycket åt och som vi hoppas 
ska visa sig vara en bestående trend – vi behöver det! 
 
Anställda 
 
Salt har under året haft ett jämförelsevis stabilt läge i fråga om anställningar och tjänster. Tack 
vare de ovanligt höga statsbidragen har vi även haft möjlighet att utöka våra tjänster på områdena 
information samt barn och musik. Under vårterminen hade vi hela den ordinarie personalen på 
plats, vilket innebar att Martin Alexandersson arbetade 100 % som ungdomskonsulent, Helena 
Cashin 50 % som redaktör och informatör, Olof Edsinger 100 % som generalsekreterare, Linnéa 
Malek 100 % som ekonom, Viktoria Nordén 100 % som missionskonsulent samt Nanne 
Näslund 100 % som barn- och scoutkonsulent. (Linnéa Maleks tjänst delas med EFS riks i utbyte 
mot diverse andra tjänster från Administrativa avdelningen.) 
 

Under hösten begärde Martin Alexandersson tjänstledigt på 40 % för tjänst på EFS; Helena 
Cashin begärde tjänstledigt på först 50 % och därefter 30 % för att vara hemma med sin nyfödde 
son Joseph. Som vikarie på dessa totalt 70 % anställdes Michael Rastas, 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 hela året till 5,5 tjänster. 
 
 
Salts Sverigearbete 
 
Läger och konferenser 
Den 21-24 maj arrangerades EFS och Salts årskonferens i Skellefteå. Delar av programmet, 
liksom Salts årsmöte 22 maj, genomfördes i Salts regi. Barnkonferensen hade 69 deltagare och 
ungdomskonferensen 97 deltagare. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 63 stycken. 
Tema: Våga växa! 
 

Den 18-21 juni arrangerades ett midsommarläger på Åh stiftsgård där Salt fanns med som 
arrangör. Ett 50-tal deltagare kom. Tema: Jorden är Herrens med allt den rymmer. 
 

Den 28 juli – 2 augusti arrangerades ungdomslägret TEJP på Dekarsön. Målgruppen var 
ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-30 år och sammanlagt deltog ca 350 deltagare och ledare; 
på kvällsmötena var antalet flera gånger närmare 600. Tema: Det finns mer! 
 

Den 6-8 november arrangerades konferensen Livsväg i Uppsala. Målgruppen var unga vuxna i 
åldrarna 20-35+ och sammanlagt deltog ca 100 deltagare och ledare. Tema: Din död förkunnar vi, 
din uppståndelse bekänner vi. 
 

Den 24-26 november stod Salt värd för NIMBU-konferensen på Åkerögården utanför Norrtälje. 
NIMBU är ett nätverk för de nordiska inremissionernas barn- och ungdomsorganisationer, och 
sammanlagt deltog ett 40-tal personer från Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige. 
Tema: Guds kraft till frälsning – om att beröras och befrias av evangeliet i dag. 
 

Under nyårshelgen 09/10 arrangerades Livskraft på fyra olika ställen runtom i landet. 
Målgruppen för dessa läger är årskurs 9 och uppåt. Sammanlagt deltog ca 700 deltagare och 
ledare, vilket är det största antalet sedan starten för 12 år sedan. 
 
Lärjungaskola och Team Jesus Generation 
Salts och Hållands lärjungaskola i Örnsköldsvik slutförde under våren sitt andra verksamhetsår. 
Inför hösten fattades dock beslutet att tillfälligt lägga skolan på is, främst pga tjänsteförändringar 
på plats i Örnsköldsvik. Skolan är ettårig och kan beskrivas som en bibellinje med profilämnena 
Bibel, Efterföljelse och Ledarskap.  
 

Arbetet med Team Jesus Generation har fortsatt under året, men nu med Salt som ännu tydligare 
huvudman än tidigare. Under hösten har TJG haft team i Halmstad, Partille och Umeå, och Elias 
Tranefeldt anställdes på 15 % för att sköta kontakten med teamen. Utbildningen av teamen ges 
genom ett samarbete med Helsjöns folkhögskola. 
 
Barn och scout 
Under 2009 har vi på Salt dragit igång två stora satsningar på barn och familj. Dels har vi börjat 
arbeta med ett material om att förmedla tron till sina barn, som alltså är tänkt att användas av 
kristna familjer. Dels har vi – med inspiration från bland annat Norge – börjat undersöka 
förutsättningarna för en större satsning på söndagsskolearbete. Tanken är att båda dessa 
satsningar ska kunna konkretiseras under 2010. 
 

På scoutfronten kan 2009 beskrivas som något av ett mellanår för Salt riks, eftersom det var året 
efter Patrullriks. En fråga som är av stor betydelse för scoutingen är dock att Svenska Scoutrådet 
har tagit fram ett nytt gemensamt programmaterial för Sveriges scouter, som vi hoppas ska bli till 
inspiration även för våra EFS Scout-ledare. I anslutning till detta har Salt även varit delaktig i den 
process som pågår inom scoutvärlden i stort, och som bland annat handlar om att se över det sätt 
på vilket scoutingen i Sverige organiseras. 
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Utskott, råd och arbetsgrupper 
Under året har Salts styrelse haft följande utskott och råd:  
• Centrala Scoututskottet, med Martin Gunséus (vt) och Joel Lindén (ht) som styrelsens 

representant. Övriga ledamöter har varit Karin Aronsson, Kristian Bergenholtz, Göran 
Berglund (vt), Lennart Elovsson, Mikael Marklund, Nanne Näslund, Stig Nilsson och Fredrik 
Wikström. 

• EFS centrala musikråd, från hösten Centrala Musikutskottet, med Johan Holmgren (vt) som 
Salts representant. 

• Salts informationsutskott, under våren Salts informationsgrupp, med Martin Gunséus och 
Markus Holmström som styrelsens representanter. Övriga ledamöter har varit Helena Cashin 
(vt) och Michael Rastas (ht). 

 

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. 
• Budbärarens redaktionsråd. 
• Insamlingsgruppen. 
• Redaktionsrådet för Timoteus. 
• TEJPs visionsgrupp. 
 
Tidningar 
Salts ungdomstidning Timoteus gavs ut i fyra nummer, med temana Missionsrörelse, Bibelrörelse, 
Pionjärrörelse och Bönerörelse. Genomgången av Salts fem ledord är därmed slutförd. Timoteus 
vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 25 år, och skickas förutom till 
Saltföreningarna ut till alla personer i detta åldersspann som de senaste tre åren har varit 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 litteratur/musikutgivning 
Salt har under året gett ut följande foldrar, flyers och affischer: 
Flyer för Utbytet 
Midsommarlägerfoldern Jorden är Herrens med allt den rymmer 
TEJP-folder 
TEJP-affisch 
TEJP-film 
Livskraftfolder för Polar, Norr, Mitt och Syd  
Livskraftaffisch för Polar, Norr, Mitt och Syd 
Flyer för Livsväg 
Flyer för volontärprogrammet 
Nyårskort med Salts personal 
 

Salt har under året tagit fram följande profilprodukter: 
Livskraft-t-shirts 
 

Salt har under året gett ut följande material: 
Att följa och leda. En ledarkurs framtagen av Salt – barn & unga i EFS 
Jag Vill Va’ Med av Anna-Maria Toftgård (CD + nothäfte) 
En Josuageneration av Jonas Nordén 
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Salts utlandsarbete 
 
Volontärprogrammet  
Under året har Salt skickat ut åtta volontärer. Under våren var Maja Olsson på Irente Rainbow 
School och Lisa Carlsson på Irente Blind School i Lushoto, Tanzania; samtidigt var Sara 
Kristjansdóttir och Maria Lindvert på Win Souls for Gods (WSG) skolor i Addis Abeba, 
Etiopien. Under hösten var Elli-Maja och Daniel Fogelqvist i Lushoto. Elli-Maja började på 
Irente Rainbow School men bytte efter en tid till Irente Blind School, där också Daniel var 
placerad. Johanna Rask och Tegest Getachew var under hösten på WSGs skolor i Addis Abeba. 
Vårens volontärer hade ett seminarium och en cafékväll på TEJP, medan höstens volontärer 
kommer att medverka på årskonferensen i Kalmar. 
 

I maj åkte Salts missionskonsulent till Buenos Aires, Argentina, för att förbereda nya 
praktikplatser i samarbete med organisationen Kairos. Salt skickar sina första volontärer till 
Argentina i januari 2010.  
 
Utbytet 
Efter två års förberedelser kunde vi 2009 lansera den första upplagan av vårt nya program 
Utbytet. Tio ungdomar, två personer vardera från Etiopien, Indien, Malawi, Sverige och Tanzania 
möttes i Sverige för att träffas och för att under två månader tränas i praktiskt och teoretiskt 
ledarskap. Gruppen hade en gemensam introduktion, sedan delades de in i grupper om två 
(samma kön, olika länder) och deltog i diverse läger och sammanhang. Hela gruppen fanns med 
på TEJP samt hade en två veckor lång ledarskapsutbildning på Hållands folkhögskola.  
 

Av utvärderingarna framgick att vårt nya sätt att bedriva Utbytet på är mycket lyckat. Deltagarna 
utvecklades i ledarskap, men fick även mötas och fördjupa sin tro. Samtal inför 2010 års Utbyte i 
Malawi började föras under hösten. Utbytet finansieras med hjälp av bidrag från Gustav V:s 
minnesfond och Lunds missionssällskap. 
 
Sommarteam 
Årets teamresa till Mordvinien fick ställas in pga för få anmälda. 
 
BIAL 
BIAL – Barn i alla länder är barnens egen missionssatsning som sker i samarbete med EFS. 
Under 2009 samlade Salt- och EFS-föreningar runtom i landet in drygt 1,5 miljon kronor till 
projekt i Eritrea, Etiopien, Indien, Malawi och Tanzania. BIAL har under 2009 haft två 
missionärer: Ulf Ekängen i Tanzania och Liselott Olika i Etiopien. Liselott Olika avslutade i 
december 2009 sin tjänst på dövskolan i Nakamte, och därmed också sitt åtagande som BIALs 
missionär.  
 

Då tanken bakom BIAL är att skapa ett intresse och 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 144 250 kr ur SaltfondenMakro, 14 000 kr ur SaltfondenMikro och 12 
250 kr ur SaltfondenLäger. Följande projekt fick bidrag ur SaltfondenMakro: 
• Drag Vidare, Salt i Sydöst-Sverige, 10 000 kr 
• Fadderverksamhet, Saltföreningen i Borås, 6 250 kr 
• UG:s Etiopienprojekt, Saltföreningen i Södertälje, 35 000 kr 
• LIFE 09, Salt Sydsverige, 5 000 kr 
• Vår omvärld – missionsinspiration i Västerbotten, Salt Västerbotten, 50 000 kr 
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• Xspel, Saltföreningen i Kalmar, 20 000 kr 
• Team Jesus Generation, Saltföreningen i Halmstad, 18 000 kr 
 
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 på allt fler områden märker att vi kan njuta frukten av att grunden för 
Salt är lagd. Under 2010 firar vi Salts 5-årsjubileum, och vi gör det med ett stort antal 
tacksägelseämnen i bagaget. 
 

Till 2010 års utmaningar hör förstås sådant som fortsatt medlemsrekrytering och bildandet av nya 
Saltföreningar. Vi vet även att ekonomin kommer att vara en större utmaning än tidigare. På 
verksamhetssidan hoppas vi – i samarbete med EFS nya utlandsavdelning – kunna utveckla vårt 
internationella arbete. Vi vill även försöka satsa på några större projekt på barnsidan, av vilka ett 
redan har kommit igång. Ledarträning på olika nivåer tror vi också behöver stå högt på 
dagordningen, både genom våra läger, genom Team Jesus Generation och genom Salts och 
Hållands lärjungaskola; hösten 2010 hoppas vi dessutom kunna inbjuda till ett särskilt 
scoutledarforum. Se vidare Salts verksamhetsplan för 2010-2011. 
 

Mot bakgrund av detta vill vi uppmuntra till fortsatt bön för att barn och ungdomar även 2010 
ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus genom Salts arbete! 
 
Uppsala 100206 
 
Olof Forslund, Martin Gunséus, Markus Holmström, Inger Karlsson, David Larsson, Joel Lindén, Miriam 
Nygren, Magdalena Omnell, Anna Persson, Elin Risberg, Elias Tranefeldt och Kristian Tyrberg. 
 


