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DAGORDNING
SALTS ÅRSMÖTE 2018-05-11
@ PINGSTKYRKAN, LULEÅ

§ -2 Välkommen

§ -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 15

§ 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 2017

  a) Verksamhetsredovisning SIDA 3–9

  b) Ekonomisk redovisning SIDA 12

§ 8  Vi får höra revisorernas berättelse 

§ 9  Vi beslutar om ansvarsfrihet

§ 10  Vi väljer nya personer som ska sitta i Salts styrelse SIDA 10–11

§ 11  Vi bestämmer en plan för vad Salt ska göra 2018-2021 SIDA 13–15

§ 12  Vi bestämmer ramen för ekonomin 2019 SIDA 12

§ 13  Vi väljer tre revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår samt revisor för 
 ansökan om statsbidrag SIDA 15

§ 14  Vi väljer en valberedning som ska föreslå människor till styrelsevalet mm 2019 SIDA 10

§ 15  Övriga frågor

§ 16  Vi tackar de som slutat i styrelsen

§ 17  Ordföranden avslutar mötet
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SALTS ORGANISATION
Salt är organiserat som demokratiska 
lokalföreningar som sammansluts i 
regioner och i en nationell nivå. Alla 
nivåer har en demokratisk struktur, 
något som också krävs för att Salt ska 
ha rätt till stats- och landstingsbidrag. 
Det är på lokal nivå som människor 
främst kan vara ljus och salt i sin 
vardag, där barn och unga får växa 
in i tro och lärjungaskap och som 
visionen kan uppfyllas. På regional 

nivå kan lokala föreningar samarbeta 
och resurser finnas för att stödja och 
fokusera lärjungaträningen. Ansvaret 
för den regionala nivån ligger på de 
flesta håll på EFS. Riksnivån har i 
uppgift att stödja regional och lokal 
nivå och skapa gemensamma resurser. 
Den centrala nivån kan också sätta ett 
fokus och en spets i uppgiften att vara 
ett salt i världen och in i EFS. 

STYRELSENS ARBETE
Salts styrelse har under våren 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 hösten har styrelsen bestått 
av Charlotta Nordström (ordf ), 
Jonatan Janerheim (vice ordf ), Maria 

INLEDNING
Den största och mäktigaste händelsen i Salt under 2017 var helt klart Salt Scouts läger Patrullriks i Mossebo utanför 
Kalmar. Över 1250 deltagare och 250 funktionärer fick under en vecka i månadsskiftet juli-augusti upptäcka mer om 
Gud, tron och scouting under temat Hopp. Ett utbyte med scoutrörelsen i Malawi fick inspirera familjer och scouter. 
Tonåringarna samlades inför Gud på en scoutfestivalen JUMP där flera tog emot Jesus för första gången och köerna 
till förbönen på kvällarna växte sig långa. Eftersmaken av detta läger är otroligt god och vi längtar redan till nästa 
Patrullriks 2020 på Vässarö längs upplandskusten.  

Soul Children-rörelsen har fortsatt att växa men nya körer och en stor festival i Göteborg i mitten av augusti. Mycket 
glädjande har Equmenia upptäckt mer av Soul Children och 2017 var ett provår i att Equmenia centralt också blir en 
samarbetsorganisation kring konceptet i Sverige. Provåret föll väl ut med flera nya Equmenia-kopplade körer och 
inför 2018 tecknas ett löpande samarbetsavtal. Genom det utbytet hoppas vi ömsesidigt kunna utveckla resurserna 
för både andlig, social och musikalisk ledare i kören.  

Utifrån det nya avtal med Søndagsskolen Norge som slöts kring SKATTEN – på äventyr med Gud under 2016 har 2017 
för söndagsskolematerialets del gått i utvecklingens tecken. En nysatsning på ledare och ledarresurser tillsammans 
med en utveckling av konceptet från åtta till 12 bibeltexter per termin har tagit mycket energi och gett mycket glädje. 
En översyn och nylansering av det digitala planeringsverktyget som konceptet är byggt kring har verkligen gett 
resultat. Barn i fler än 50 nya församlingar får med SKATTENs genomtänkta upplägg och pedagogiska hjälpmedel 
upptäcka Bibeln och Guds kärlek.  

Övergripande i Salt har 2017 också handlat om stora strategiprocesser där fokus legat på organisation och att söka 
Guds kallelse för Salt i den kommande perioden. Styrelse, EFS ledningsgrupp, regionalt och nationellt anställda har i 
olika konstellationer tillsammans arbetat för framtiden. Givande och glädjande processer vars resultat framtiden får 
utvisa! 

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 2017. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Bengtsson (sekr), David Folkesten, 
Daniel Forsberg, Magdalena Jerlström, 
Ingrid Perbo, Olle Rosenius, Simon 
Simonsson, Filippa, Starfelt, Eric Voelz 
och Johannes Weister. Under perioden 
september-december var Charlotta 
Nordström anställd på rikskansliet. 
Styrelsens arbete leddes då av vice 
ordförande. 

Under 2017 har styrelsen haft fem 
protokollförda sammanträden, varav 
ett konstituerande, under sammanlagt 
12 dagar. Viktiga frågor har varit 
utvecklingen av scouting och hur vi ska 
jobba med det men även en översyn 
av hela Salt i allt från verksamhet till 
framtida prioriteringar, allt för att 
fortsätta att vara en relevant rörelse för 
vår tid utifrån de behov vi ser.  

FÖRENINGSSTATISTIK
Salt hade vid 2017 års utgång 137 
anslutna föreningar varav 26 var 
vilande. Det är en minskning med 
9 föreningar (-6 %) från föregående 
år. Under 2017 anslöt sig två nya 
föreningar: Salt Scout Arvidsjaur 
och Salt Nordmaling. 12 föreningar 
förklarades strukna.

Salt hade vid 2017 års utgång 
6 753 medlemmar varav 5 966 i 
åldrarna 6-25. Det är en ökning med 
417 medlemmar (7 %) jämfört med 
föregående år. Antalet medlemmar i 
åldrarna 6-25 år 2017 ligger till grund 
för statsbidragen till Salt för 2019.

EKONOMI
2017 var ekonomiskt sett ett mycket 
bra år. Överskottet på 561 tkr förklaras 
av intäkter i nivå med budget i 
kombination med lägre kostnader. 
Kostnadsbesparingarna beror dels på 
gynnsamma omständigheter (t.ex. 
Patrullriks, Soul Children-festival) och 
dels på medveten inbromsning (t.ex. 
kansliets flytt till Johannelund) inför 
den besparing som årsmötet beslutade 
om för 2018. Flera projekt (bl.a. 
marknadsföring) genomfördes dock 
inte på grund av tidsbrist, vilket kan 
klassas som dåliga besparingar.
Insamlade gåvor uppgick till 1 588 tkr 
kronor varav 567 tkr utgjordes av en 
delad rikskollekt från Svenska kyrkan. 
Gåvor till Salt gynnades av EFS 
insamlingskampanj till den centrala 
nivån under hösten. Kanske gav även 

tidigare års arbete med ökat givande 
resultat under året.
Statsbidraget från MUCF blev 1 929 
tkr. 291 tkr (15 %), före avdrag för 
försäkringsavgift, delades ut som start- 
och föreningsbidrag till lokala Salt-
föreningar. Salt fick även flera bidrag 
till Outreach Burma 2017 och Malawi-
scouters medverkan på Patrullriks. 

ANSTÄLLDA
Hela året
Johanna Björkman arbetade som 
generalsekreterare på 100 %, men var 
föräldraledig på 100 % till början av 
augusti.  
Rakel Brandt arbetade som skatten-
redaktör på 65-70 %. 
Anders Brunnegård arbetade som 
scoutkonsulent på 75% men var 
deltidstjänstledig under september och 
oktober. 
Markus Holmström arbetade 
under våren 100% som vikarierande 
generalsekreterare men var föräldraledig 
på 20%. Under hösten på 50 % som 
organisationssekreterare och 40% som 
kommunikatör.

ANSTÄLLDA!
Bakre raden: Simon West, Rakel Brandt, 
Sofia Svensson, Maria Smeds

Främre: Vincent Ihlberg, Anders 
Brunnegård, Johanna Björkman, Sofia 
Ödman, Markus Holmström

Dessutom: Julia Nordh, Nathalie 
Eckerdal, Linnea Svensmark och 
Charlotta Nordström
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Vincent Ihlberg arbetade som 
ungdomskonsulent på 30 % men var 
föräldraledig under hösten.
Simon West arbetade som ekonom 
och statistikansvarig på 100 %. 
Simons tjänst delas med EFS riks i 
utbyte mot diverse andra tjänster från 
Administrativa avdelningen.
Maria Smeds arbetade som samordnare 
för Soul Children på 25 %.
Sofia Svensson arbetade under 
våren som missionskonsulent, BIAL-
inspiratör och barnkonsulent på 70 %. 
Under hösten var Sofia tjänstledig på 
deltid och arbetade 30% med mission 
och BIAL.
Sofia Ödman arbetade under hela året 
som skatten-inspiratör, under våren 
på 20% och hösten på 30%.

Delar av året
Nathalie Eckerdal arbetade som 
vikarierande organisationssekreterare 
på 70% fram till sista juni. 
Julia Nordh vikarierande som 
kommunikatör på 40% fram till sista 
juli. 
Charlotta Nordström vikarierade 
under hösten (september-december) 
som ungdomskonsulent på 30%. 
Linnéa Svensmark var tjänstledig från sin 
tjänst som ekonom och statistikansvarig 
fram till sista april. Då avslutade hon sin 
mångåriga tjänst på Salt. 

Tjänstevolymen var under våren 585 
% och under hösten 550 %. 

SALTS 
SVERIGEARBETE
Läger och konferenser
Den 3–6 juni arrangerades EFS och 
Salts årskonferens i Alingsås. Delar av 
programmet, liksom Salts årsmöte den 
4 juni, genomfördes i Salts regi. Istället 
för en renodlad ungdomskonferens 
inbjöds det till ett ungdomsspår 
som deltog i de stora samlingarna 
på vuxenkonferensen och därutöver 
satsade på att bygga gemenskap. 
Totalt deltog 33 personer och nio 
ledare i ungdomsspåret. På barnsidan 
anordnades ett mycket lyckat 
barnläger från 8 år och uppåt ute på 

Hjälmareds folkhögskola. Lägret hade 
två spår, KRIK och Soul Children. 
För de yngre barnen ordnades en 
enklare barnkonferens parallellt med 
vuxenkonferensens program. Totalt 
var nästan 160 barn anmälda! Antalet 
röstberättigade ombud på årsmötet var 
47 stycken. Konferensens tema var: 
Korset ¬– vårt enda hopp. 

Helgen 29/9–1/10 arrangerade Salt 
tillsammans med EFS, Johannelund 
samt EFS-föreningarna Lötenkyrkan 
och Mikaelskyrkan konferensen 
Livsväg i Uppsala. Konferensen riktar 
sig till unga vuxna (över 18 år) och 
samlade över 100 deltagare. Temat var 
Tillbaka till friheten och huvudtalare 
var Magnus Persson från United i 
Malmö. Utvärderingarna visar att 
konferensen var mycket lyckad. 

Under nyårshelgen 17/18 
arrangerades Livskraft på tre olika 
ställen runtom i landet. Istället för 
att arrangera ett läger i Mittsverige 
samplanerades Livskraft syd och en 
bussresa organiserades. Målgruppen 
för dessa läger är årskurs 9 u pp till 25 
år. Sammanlagt deltog ca 370 deltagare 
och ledare på de olika lägren. 

Teamlinjen
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 14 
teamare fördelade på 5 platser: EFS 
Östersund, KRIK Uppsala, EFS-
kyrkan Ängelholm och Noltorpskyrkan 
i Alingsås, Kornhillskyrkan i Halmstad 
och EFS London.

Under hösten började ett nytt läsår 
med 8 teamare som var fördelade 
på fyra olika utbildningsplatser: 
EFS-kyrkan Ängelholm, EFS 
Örnsköldsvik, Lötenkyrkan Uppsala 
och KRIK Uppsala.

Teamlinjen har i år fungerat inom 
den nya ramen som Folkbildningsrådet 
satt upp gällande färre timmar renodlad 
praktik. Alla fördjupningsveckor har 
under hösten förlagts till Åredalens 
Folkhögskola.

Vincent Ihlberg var under hösten 
föräldraledig varpå Björn Sylvén 
vikarierade för Vincents tjänst som 
konsulent/lärare anställd av Åredalens 
Folkhögskola på 30%. 

CHIPSFEST
På EFS och Salts årskonferens 
presenterades bland annat 
ekonomiredovisningen med hjälp 
av  124 chipspåsar. 

Foto: Julia N
ordh
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Barn och söndagsskola
Under 2017 har Salt fortsatt ge ut 
söndagsskolematerialet skatten, med 
utskick till vår och höst, löpande 
hantering av materialet online och 
kontakt med abonnenter. Många 
nyheter i materialet har lanserats, till 
exempel att antalet bibeltexter till varje 
termin från och med hösten 2017 har 
utökats till 12 stycken, att det nu ingår 
en färdig skatten-gudstjänst till varje 
termin och att alla ledare som vill får 
skatten-mejl med tips, fördjupning 
och information var tredje vecka. 
Mellan 400 och 500 ledare fick mejlet 
regelbundet under hösten. Det har också 
i samarbete med Søndagsskolen Norge 
skett en stor översyn och uppdatering 
av layout och funktionalitet i 
skattens planeringsverktyg. 
Under sommaren gjordes en stor 
marknadsföringssatsning genom 
utskick av en tidning om skatten till 
ca 2000 församlingar och föreningar 
ibland annat Svenska kyrkan, Equmenia 
och Svenska Alliansmissionen. Allt 
detta tillsammans resulterade i att 
abonnentantalet under året steg något. 

Soul Children
2017 i Soul Children har präglats av att 
det varit ett provår för Equmeniakyrkans 
ungdomsorganisation Equmenia som 
samarbetspartner i Soul Children-
rörelsen på riksnivå. Provåret 
resulterade i fem nya körer inom 
Equmenia samt att de valde att gå 
in som samarbetspartners vilket 
innebär att vi sedan årsskiftet är 
två ungdomsorganisationer som 
tillsammans bär Soul Children i Sverige 
med Salt som huvudman. Mycket 
glädjande! Vi har även välkomnat fem 
nya körer inom Svenska kyrkan och fem 
körer har även av olika omständigheter 
pausat eller avslutat medlemskapet. I 
slutet av året var vi 41 medlemskörer. 

Terminspaketen som 
medlemskörerna får vår och höst 
har ett tema. Vårens tema var ”True 
Love” med ett andaktsmaterial från 
Salt som uppmärksammade begreppet 
kärlek och höstens tema var Gamla 
Testamentet med temasången ”Allt som 
andas” ur Psaltaren. Andaktsmaterialet 
hämtades från ”Leva livet” som används 
inom Equmenia och där presenterades 

personer i Gamla testamentet.
I februari hade vi en Gathering i 

Gottsunda, Uppsala med inspirerande 
besök av två unga ledare från Olso 
Soul Teens och Soul Childrens 
samordnare Maria Smeds medverkade 
i Equmenias regionala barnkördag 
i Stockholm. I somras höll Karin 
Kihlström, Soul Children-ansvarig på 
Equmenia en Soul Children workshop 
på Gullbrannagården, Halmstad. Året 
har även inneburit inspirationstillfällen 
i Vårgårda, Alingsås och Borås. 

Soul Children festivalen i augusti i 
Betlehemskyrkan i Göteborg samlade 
ca 430 tweens och ett 50-tal ledare. 
Vi hade konsert i barnens kulturkalas 
på scenen i Trädgården, Göteborg 
city, samt Saturday night live och Soul 
Church gudstjänst i Betlehemskyrkan 
tillsammans med gästande artisterna 
Aaron Marcellus från USA och Juliane 
Holmedahl från Oslo Soul Teens. 
Helgen genomfördes i ett mycket 
gott samarbete med Betlehemskyrkan 
Göteborg, Torslanda församling och 
studieförbunden Bilda och Sensus
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ETT HOPPGIVANDE 
PATRULLRIKS! 
Årets största händelse i Salt var förstås scoutlägret Patrullriks. 
Nästan 1500 personer träffades Gud och varandra under en vecka i 
Mossebo utanför Kalmar. Tid fanns bland annat för lägerbål och för 
ungdomsfestivalen JUMP att lyssna på Sebastian Stakset.
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betyda mycket i diakonalt tjänande för 
barn och andra utsatta i närområdet. 
Outreachen mottog tacksamt bidrag 
från Folke Bernadottes minnesfond och 
Gustaf V:s 90-årsfond.

Volontärprogrammet
I februari 2017 välkomnades Susanne 
Svensson och Simon Andreasson hem 
igen efter att ha varit volontärer i det 
sydcentrala stiftet i Tanzania från 
september 2016. De medverkade 
vid ett seminarium under EFS och 
Salts årskonferens i Alingsås och 
aktualiserade rättighetsfrågor och 
missionsuppdraget i vardagen utifrån 

Sat-7 KIDS och skatten – på äventyr 
med Gud. Våra BIAL-missionärer har 
varit Ulf Ekängen, och Nora Sandahl 
i Tanzania.

BIAL har en arbetsgrupp med 
representanter från distrikten och 
Salts riksstyrelse som arbetar med att 
utveckla BIAL-konceptet och finnas 
tillgängliga för BIAL-information 
i lokala sammanhang. Gruppen 
hade under året en träff i Uppsala, 
Skype-möte och mailkontakt. De 
arrangerade samlingar på Barnens 
konferens i Alingsås. Dels för de 
yngsta på ”Skattjakten” och på Lägret 
på Hjälmared medverkade Fader 
Emanuel Youkhana som berättade om 
Child Friendly Spaces för barn på flykt 
i Irak. Fd EFS-missionär Päivi Karlsson 
berättade för 12-14-åringarna om sitt 
arbete med hiv- och aidssjuka barn i 
Tanzania. 

I fem nummer av Budbäraren har 
BIAL haft ett eget uppslag med glimtar 
från projekten och tips på aktiviteter 
och insamling.

Under året i skatten har barns 
situation i Malawi (vårtermin) och 
i Tanzania (hösttermin) lyfts fram i 
det internationella missionsprojektet. 
Söndagsskolorna har samlat in pengar 
till BIAL och även Soul Childrens 
insamlingskampanj ”SoulMate” har 
hakat på BIAL-insamlingen. 

I samband med Patrullriks hade 
EFS och Salt glädjen att ta emot 
fem unga ledare, däribland Howard 
Maujo som ledare, från evangelisk-
lutherska kyrkan och scoutrörelsen 
i Malawi. De medverkade i BIAL:s 
egna dagsaktivitet för 10-14-åringarna 
med aktiviteter, danser och sånger 
från Malawi – ett mycket uppskattat 
inslag på lägret! Davie, från gruppen, 
delade ett vittnesbörd under ett 
lägerbål. Gruppen deltog i Patrullriks 
ungdomsfestival JUMP. Salt Scout i 
Svensköp fanns med som inbjudare och 
tog emot gruppen i Skåne några dagar 
före lägret. Nu satsar Salt-scouterna 
på ett returbesök i Malawi! Utbytet 
mottog bidrag från Folke Bernadottes 
Minnesfond, Lunds missionssällskap, 
Ulla-Britt och Lennart Börjessons 
stiftelse, EFS missionsförening i 
Storebro, Karlskrona och Svensköp.

Scouting
Salt Scout gick 2017 in i femte året 
som samverkansorganisation med 
Scouterna, tjugonionde året som 
scouter. Men framförallt var 2017 ett 
Patrullriksår! 

Patrullriks i Mossebo samlade 
alltså över 1250 deltagare och 250 
funktionärer under lägerveckan 
30 juli till 5 augusti. Hela denna 
lägerplanering och också själva 
lägret har burits genom bön. Trots 
förändringar i sammansättningen 
av Lägerkommittén som ledde 
planeringen har hela arbetsprocessen 
präglats av glädje och hängivenhet. 
Så också själva lägret när bland annat 
ungdomsfestivalens deltagare vittnat 
om hur mycket Patrullriks fick betyda 
för tron. Under lägret var det också 
flera som för första gången lämnade sitt 
liv till Jesus. Lägerplaneringen leddes i 
slutfasen av Anna Åhman. 

Scoutkonsulenten var två månader 
under hösten tjänstledig på deltid. 
Fortsatt har vi regelbundna träffar med 
de andra samverkansorganisationerna 
till Scouterna. 

Tillsammans med andra svenska 
scoutliknande rörelser på kristen 
grund har vi planerat för en gemensam 
scoutledarhelg under hösten 2018. 
Helgen har rubriken: Redo att leda. 

Vi kan också glädja oss över några 
nybildade scoutkårer under 2017! 

SALTS 
INTERNATIONELLA 
ARBETE
Outreach

I januari genomfördes Salts Outreach till 
Burma/Myanmar. Outreachen sträckte 
sig mellan 3-15 januari och deltog gjorde 
sex ledare mellan 20 och 60 år från olika 
delar av landet. Jonatan Janerheim ledde 
teamet som togs emot att William Lal 
och ”Disciple Making Mission” (DMM) 
i Yangon. Salt-teamet medverkade 
på DMM:s församlingsdagar med 
undervisning och bönegemenskap. De 
fick den husförsamlingsgemenskap som 
DMM är, som ständigt får vara med 
och leda nya människor till Jesus och 

sina erfarenheter från Tanzania. På 
grund av minskat bidrag från Sida till 
Svenska missionsrådet, som Salt i sin tur 
fått bidrag ifrån för att subventionera 
volontärprogrammet, fick Salt under 
2017 avveckla volontärprogrammet i 
sin nuvarande form. Därmed sändes 
inga nya volontärer ut under 2017.

BIAL och internationella 
utbyten
Barn i alla länder (BIAL) är barnens egen 
missionssatsning och sker i samarbete 
med EFS. Under 2017 samlades drygt 
1,8 miljoner kronor in till projekt i 
Eritrea, Etiopien, Malawi, Tanzania, 
Indien och Irak samt till satellitkanalen 

skatten är ett 
inspirerande och 

omfattande material, 
det har varit ett lyft för 

våra barnsamlingar 
och hjälpt oss att hitta 

variation!” 
VRIGSTADS 

MISSIONSFÖRSAMLING
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All Salts verksamhet har under året 
omgärdats av ett informations- och 
kommunikationsarbete. Annonser 
för framförallt skatten och Soul 
Children har publicerats i tidningar 
som KRIK-nytt, Kyrkans tidning, 
Sändaren 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. 
• livskraft.efs.nu – hemsida för de tre 

Livskraftslägren.
• livsvag.efs.nu –hemsida för 

konferensen Livsväg i Uppsala. 
• bial.efs.nu – hemsida för Barn I Alla 

Länder.
• skatten.nu – hemsida för 

söndagsskolematerialet skatten – 
på äventyr med Gud. Nylanserades i 
maj 2017. 

• webbutik.skatten.nu – webbutik för 
prenumeranter på skatten.

• patrullriks.nu – hemsida för 
scoutlägret Patrullriks.

• soulchildren.se – hemsida för Soul 
Children. 

Nyhetsmail
Totalt har fem nyhetsmail från Salt 
skickats ut under 2017 till drygt 3300 
olika adresser. Dessutom har nio 
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 lanserats en 
presentationsfilm för Soul Children. 

SALTS KOMMUNIKATIONS- OCH INFORMATIONS ARBETE

SLUTORD OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN
Nationellt står Salt mitt i ett byte till ett nytt sätt att fokusera och strukturera arbetet. De strategiska arbete som 
gjorts under 2016-2017 visar att vi står i en övergång till en ny period där vi utifrån en fokusering och tydligare 
ansvarsfördelning mellan organisationens olika nivåer får förnyas i vad det är att vara ett salt i världen och EFS. Vi 
behöver också återupptäcka kreativiteten i de interna påverkansmöjligheterna och vår struktur.  

Hur görs då det? Redan nu står klart att vi på ett nytt sätt behöver jobba med ledarträning och utrustning av ledare. 
Ledare som kan forma och vägleda unga till stolta missionärer. Tillsammans med EFS behöver vi fundera vidare kring 
hur vi rustar nya generationer att på ett fräscht sätt ta ansvar och bära strukturer in i en ny tid.  

Samtidigt vill vi fortsätta att utveckla koncept och händelser som utrustar lokalsammanhang att bli bärare och 
utförare av visionen. Scoutarbetet kommer få ta nya former inför Patrullriks 2020. Soul Children går in i en ny era av 
att stadga sig tillsammans med Equmenia. Och nytt material för bibelcentrerad lärjungaträning av barn produceras 
varje termin i SKATTEN.  

I allt detta är vår bön och förhoppning att under Guds ledning få gå tillsammans med Honom för att utbreda Guds 
rike. Jesus, mission och bibel på ett pionjärt sätt med bönen som blodomlopp i hela systemet.  

Uppsala 180414

Jonatan Janerheim (ordf), David Folkesten (vice ordf), Maria Bengtsson (sekr), , Charlotta Nordström, Daniel Forsberg, 
Magdalena Jerlström, Ingrid Perbo, Olle Rosenius, Simon Simonsson, Filippa, Starfelt, Eric Voelz och Johannes Weister.
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GÖTEBORG
19-20 AUGUSTI  BETLEHEMSKYRKAN

För dig som är 10-16 år! 

LÖRDAG 19 augusti:
15.00 MINI-KONSERT i Kulturkalaset, Trädgårdsföreningen.19.00 SATURDAY NIGHT LIVE Betlehemskyrkan, Vasagatan 26-30. Entré: 100 kr.

SÖNDAG 20 augusti: 
11.00 Soul Church, Betlehemskyrkan.  www.soulchildren.se/festivalen

Alla är välkomna!

AARON MARCELLUS STOMP & American Idol JULIANE HOLMEDAHL från Oslo Soul TeensMASS CHOIR MED ÖVER 200 TWEENS

EVANGELISKA 
BRÖDRAFÖRSAMLINGEN
GÖTEBORG

Salt har under året gett ut följander:
• Skrift: Det bästa du har – reviderad upplaga av häftet om 

att prata tro i hemmet.
• Häfte Lägerbok, Patrullriks 2017
• Häfte Lägerdax - Hajk och lägerhjälp
• Häfte Projekt Patrullriks, Studiematerial om 12 scoutsam-

lingar.
• Skrift Årsmöteshandlingar 2017
• Flyer och affisch Soul Children festival 2017
• Tackkort till alla Saltföreningar som rapporterat in statis-

tiken
• Flyer och affisch Livsväg
• Flyer och affisch Livskraft Polar, Norr och Syd.
• Skrift reklamtidning SKATTEN – på äventyr med Gud
• Skrift Lägertidning Patrullriks 2017
• Häften Soul Children andakter Våren 2017, Hösten 2017 

samt Våren 2018
• Profilprodukter Patrullriks: Hopprep, halsduk, armband, 

lägermärken, låtsastatueringar.
• Flyer SKATTEN till barnledarkonferensen
• Julkort med Salts personal

Till skattens terminsmaterial ht 2017 utöver materialet i det 
internetbaserade planeringsverktyget:

• Terminshäfte
• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer 
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Berättarbilder (affisch-paket)
• Tala-måla-bilder 3 st
• Affisch om Tanzania
• Marknadsföringsaffischer

Till skattens terminsmaterial vt 2018 utöver materialet i det 
internetbaserade planeringsverktyget:

• Terminshäfte 
• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Berättarbilder (affisch-paket)
• Tala-måla-bilder 4 st

Foldrar, profilprodukter och litteraturutgivning

Under året har Salts styrelse haft följande utskott och råd: 
• Centrala Scoututskottet. Ledamöter har varit Inga-Britt 

Johansson (Norrbotten), Maud Granberg (Västerbotten), 
Susanna Jerlström (Mittsverige), Ronja Jakobsson (Västsve-
rige), Josefin Jakobsson (Sydöst-Sverige). Under 2017 har 
distrikten Mittnorrland och Sydsverige saknat representant 
i Centrala scoututskottet. Petrus Halvarsson (vt) och Daniel 
Forsberg (ht) har varit styrelsens representanter. Från Salts 
kansli har scoutkonsulent Anders Brunnegård deltagit.

• EFS och Salts Centrala Musikutskott, ingen representant 
från styrelsen har varit kontaktperson under våren. Under 
hösten beslutade styrelsen att lägga ner CMU.

• Salts teologiska råd, med Jonatan Janerheim och Charlotta 
Nordström som styrelsens representanter. Övriga ledamö-
ter har varit Johanna Björkman (med Markus Holmström 

som vikarie vt), Stefan Holmström (vt), Kerstin Oderhem 
(ht) och Tomas Nygren.

• Diakonalt råd, med David Folkesten, Ingrid Perbo och Maria 
Bengtsson som ledamöter under vårterminen samt David 
Folkesten och Magdalena Jerlström som ledamöter under 
höstterminen.

Representanter från styrelsen har även funnits med i följande 
arbetsgrupper:

• Arbetsgruppen för Barn i alla länder (BIAL).
• Arbetsgrupperna för Salts barn- och ungdomskonferenser 

på årskonferensen.
• EFS internationella råd.
• EFS styrelses valberedningskommitté.

Utskott, råd och arbetsgrupper

PATRULLRIKS

Ett komplett studiematerial för 

tolv scoutsamlingar. 

SCOUT Salt 
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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.

I styrelsen 2017/2018 satt: Jonatan Janerheim (ordf ), David Folkesten (vice ordf ), Maria Bengtsson (sekr), Charlotta 
Nordström, Daniel Forsberg, Magdalena Jerlström, Ingrid Perbo, Olle Rosenius, Simon Simonsson, Filippa, Starfelt, Eric 
Voelz och Johannes Weister.

Följande personer sitter kvar i styrelsen: Jonatan Janerheim, Maria Bengtsson, Olle Rosenius, Simon Simonsson, Filippa, 
Starfelt och Eric Voelz.

JO
N

ATH
AN

 
H

ÄGGBLO
M

-H
O

LM
LU

N
D 

22 år, Alaska going to 
Skellefteå

DAVID  
FO

LKESTEN
25 år, Göteborg

DAN
IEL 

FO
RSBERG

21 år, Sundsvall

Vad är viktigast för  
Salt riks i framtiden?

Att inte glöm
m

a bort 
vem

 som
 är m

ålet för 
all vår verksam

het. 
Jesus. Fler unga m

åste 
få växa upp och ha hört 
budskapet och fått en 
chans att tro på att de 
är älskade och räddade 
utav H

onom
.

Sam
m

a frågor som
 de 

som
 är viktiga i unga 

m
änniskors liv. Då är 

Salt en tillgång i tro och 
gem

enskap. Så även i 
fram

tiden önskar vi se 
tillväxt hos m

änniskor i 
tro och karaktär.

Det viktigaste för Salt 
fram

 tid är att hitta nya 
sätt att jobba för lära 
fler barn och ungdom

ar 
att kom

m
a till tro på 

Jesus.

Vad tror du att du kan tillföra  
i Salts styrelse?

En tro på att Gud vill 
Salt och att vi är ett 
verktyg i H

ans hand. 
Jag har erfarenhet 
och perspektiv från 
Salts verksam

heter, 
både som

 ledare och 
deltagare.

Förutom
 en bred 

representation i 
styrelsen så bidrar 
jag m

ed m
ånga 

års erfarenhet och 
beslutsam

het. Jag är 
naturligt full av passion 
för att vi tillsam

m
ans 

ska utvecklas och villig 
att tala ut när behoven 
uppstår. 

Jag tror att jag 
kan tillföra är en 
styrelsem

edlem
 som

 
gärna jobbar hårt och 
inte har svårt att tänka 
utanför boxen.

Favorit-app

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR NIO STYRELSEKANDIDATER:

O
m

val
NYval

O
m

val
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CH
ARLO

TTA 
FO

RSSTRÖ
M

22 år, Göteborg

KLARA  
LU

N
DSTRÖ

M
21 år, U

ppsala

JESSICA 
REIJER
21 år, Göteborg

TO
M

AS  
RO

SEN
Q

VIST
25 år, U

ppsala

JO
H

AN
N

ES 
W

EISTER
23 år, Kalm

ar

ASTRID 
W

ESTLIN
G

22 år, U
m

eå

Vad är viktigast för  
Salt riks i framtiden?

Att få arbeta och vara 
Guds verktyg för att 
Salt ska fortsätta 
vara en organisation 
genom

 vilken barn 
och ungdom

ar får lära 
känna Jesus och få en 
personlig relation till 
honom

!

Det viktigaste för Salt är 
att nå ut till fler och nya 
kategorier ungdom

ar/
barn och ge m

öjlighet 
till insikt om

 att en 
levande relation till 
Gud och därm

ed djup 
m

ening m
ed just deras 

liv, är m
öjlig.

Att hjälpa och utrusta 
de Salt-föreningar 
som

 finns m
ed det de 

behöver för att nå ut 
till så m

ånga barn och 
ungdom

ar som
 m

öjligt 
och för att kunna rusta 
dem

 för ett kristet liv.

Det viktigaste för 
Salt riks är att hjälpa 
lokalavdelningar att 
skapa en plats där barn 
och unga känner sig 
välkom

na.

Att lyssna in våra 
m

edlem
m

ar och 
utform

a den nationella 
verksam

heten efter 
behov.

Evangelisation både 
inom

 och utanför 
kyrkans väggar - att 
hitta nya sätt att nå ut 
till barn och unga från 
olika bakgrund och 
kulturer. 

Vad tror du att du kan tillföra  
i Salts styrelse?

Jag är en driven person 
som

 har m
ycket tankar 

och idéer (och tycker 
om

 att genom
föra 

dem
!). Jag har själv 

fått otroligt m
ycket i 

tack vare det arbete 
som

 Salt har haft 
genom

 åren, och jag 
har en längtan att få ge 
tillbaka.

Jag kan bidra m
ed god 

analysförm
åga, inblick 

i sekulära ungdom
ars 

tänkande, synpunkter/
förslag gällande ev. 
inspiration från KRIK, 
en kärlek till bön 
och Jesus-centrerad 
lovsång.

Ett stort engagem
ang 

då jag ger m
ig in i 

det jag gör helhjärtat 
och har ett driv att 
genom

föra saker. H
ar 

tidigare suttit i Salt-
styrelsen för distrikt 
väst sam

t på olika 
sätt varit delaktig 
i Salts barn- och 
ungdom

släger.

Jag tror jag kan bidra 
m

ed inspiration och 
struktur. M

in erfarenhet 
som

 ungdom
sledare 

och de juridiska 
problem

 jag dagligen 
ställs inför i m

ina 
studier har gjort m

ig 
lösningsorienterad.

Rutin, sund kritik 
och förhoppningsvis 
en del sm

arta 
problem

lösningar.

Jag försöker 
ständigt att leta efter 
förbättringar och söker 
efter saker som

 kan 
utvecklas vidare. Jag är 
själv inom

 m
ålgruppen 

”unga vuxna” och har 
därför den gruppen lite 
extra varm

t om
 hjärtat.

Favorit-app

Nyval
Nyval

Nyval
Nyval

O
m

val
Nyval
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Utfall 
2016

Budget 
2017

Utfall 
2017

Detalj-
budget 

2018

Ram-
budget 

2019
INTÄKTER
Statsbidrag 2 028 1 929 1 929 1 736 1 600
Insamling/kollekter 803 900 983 1 100 1 100
Delad rikskollekt i Svenska kyrkan 409 450 567 500 500
Ledning och allmänt (försäkring) 193 190 171 162 170
Styrelse och årsmöte 0 0 0 0 0

Projektkoordinator 40 40
Barn, familj och musik 6 4 7 6 5
skatten 733 880 824 783 800
Soul Children 218 242 283 110 110
Ungdom (Teamlinjen, Läger) 117 99 101 78 80
Scout 0 2 160 1 0
Patrullriks 0 2 520 2 294 0 0
Förenings- och startbidrag 0 0 0 0 0
Komunikation & materialproduktion 11 1 19 15 15
Internationell Mission 412 307 398 171 170
SUMMA intäkter 4 931 7 523 7 577 4 702 4 590

KOSTNADER
Ledning och allmänt -1 650 -1 749 -1 705 -1 826 -1 900
Styrelse och årsmöte -166 -180 -151 -177 -180
Projektkoordinator -385 -445

Barn, familj och musik -436 -569 -591 -600 -610

skatten -712 -879 -698 -827 -840

Soul Children -262 -358 -260 -228 -235 
Ungdom (Teamlinjen, läger) -292 -379 -263 -86 -90 
Scout -340 -418 -356 -47 -50
Patrullriks -5 -2 500 -2 084 -5 -5 
Förenings- och startbidrag -337 -357 -268 -266 -280
Komunikation & materialproduktion -346 -356 -286 -321 -330
Internationell mission -530 -355 -363 -141 -135
SUMMA kostnader -5 075 -8 099 -7 026 -4 909 -5 100

PERIODENS RESULTAT -145 -576 551 -207 -510 

EGET KAPITAL (BERÄKNAT) 2166 1590 2 717 2 509 1 999 

EKONOMI
UTFALL 2017, DETALJBUDGET 2018 OCH RAMBUDGET 2019

Belopp i 1000-tal kronor 
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VERKSAMHETSPLAN
FÖR SALTS RIKSNIVÅ 2018–2021

* VAD ÄR LÄRJUNGASKAP/KRISTEN VÄXT?
Som kristna är vi kallade att växa i kunskap, kristuslikhet och gåvor ge-
nom att fördjupas i vårt lärjungaskap (1 Pet 2:21). Lärjungaskap handlar 
främst om relation, en inbjudan att få vara i Jesus sällskap och bli hans 
vän (Mark 3:14). Det handlar också om en personlig överlåtelse till Mästa-
ren, att låta sig ledas för att bli förvandlad till likhet med Jesus själv (Mark 
8:34-38). Att växa som lärjunge blir att ta emot Guds hjälp att flytta fokus 
från vad vi ska göra till vad Gud har gjort. På så sätt utrustas vi för ett liv i 
den Helige Andes kraft så att vi kan vara Guds verktyg för mission (Ef 3:14 
). Det är en vandring med Jesus där han får ha första platsen i våra liv.

** VAD ÄR MISSION?
Missionen som sådan är Guds. Det är Gud som kallar, handlar och välsig-
nar (sänder, kallar och handlar) (älskar, sänder och rustar) (Joh 3:16). Vårt 
uppdrag är att, med hela människan (kropp, själ och ande) i fokus samt 
ledda av och med kraft från Anden, vara Guds verktyg i den missionen 
(Matt 28:18-20). Centrum i missionsuppdraget är förkunnelsen av evang-
eliet om Jesus Kristus. Det finns endast en frälsare och ett evangelium (1 
Tim 2:5-6). Mission ska utföras på Jesus sätt, med kärlek till medmännis-
kan och den minste, med medvetenhet och ödmjukhet och med dödligt 
allvar i beredskapen att ge sitt liv i Jesus efterföljd (1 Joh 3:16).


SALTS VISION
Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser 
Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission 
i Sverige och utomlands.


ORGANISATION
Salt har EFS som moderrörelse och är en organisation inom Svenska kyrkan, men arbetar även för att vara 
ekumeniskt öppna. Salt är organiserat som demokratiska lokalföreningar som sammansluts i regioner och i 
en nationell nivå. Det är framförallt på lokal nivå som människor är ljus och salt i sin vardag, där barn och 
unga får växa in i tro och lärjungaskap och som visionen förverkligas. På regional nivå kan lokala föreningar 
samarbeta och resurser finnas för att stödja och fokusera lärjungaträningen. Riksnivån har i uppgift att stödja 
regional och lokal nivå och skapa gemensamma resurser. Den centrala nivån kan också sätta ett fokus och en 
spets i uppgiften att vara ett salt i världen och in i EFS.


AKTUELLA KONCEPT
På riksnivå driver vi i dagsläget framförallt fyra koncept för att stödja arbetet att på regional och lokal nivå 
uppnå syfte och vision. 
• Genom barnverksamhetsverktygslådan skatten – på äventyr med Gud vill vi ge underlag till 

högkvalitativ, bibelgrundad och pedagogisk lärjungaträning av barn upp till tio år. 
• Genom Salt Scout vill vi ge möjligheten att använda scouting och dess skapelsevårdande principer som 

verktyg att berätta om Jesus och lärjungaträna unga från åtta år och äldre. 
• Genom barnkörkonceptet Soul Children vill vi förnya idén om körverksamhet på ett relevant sätt 

för dagens 10-16-åringar och komplettera den klassiska kören med aktiv andlig utrustning och 
gemenskapsbyggande genom ett koncept och arrangemang. 

• Genom insamlingskonceptet Barn i alla länder (BIAL) vill EFS och Salt tillsammans inspirera barn att 
samla in pengar och engagera sig i kristen mission.

Utöver detta finns på riksnivå flera mindre projekt samt ett strukturellt och administrativt stöd för Salts 
organisation genom generalsekreterare, ekonom och kommunikatör. 

VAR LUGN, DET FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

t
SALTS SYFTE
Vi är EFS barn- och ungdomsorganisation och vill därför verka utifrån vår evangelisk-lutherska bekännelse 
med betoning på just mission och personligt lärjungaskap. Salt finns alltså för att barn och unga ska få bli 
och växa som lärjungar* och få blomma ut som missionärer**. 
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1. VERKTYG FÖR KRISTEN VARDAG
EFS och Salt har väldigt mycket bra verksamhet. Gemenskap byggs och undervisning ges. Men i en flyktig 
och allt hårdare värld där många unga i vardagen möter motstånd för sin tro och där många flyttar runt efter 
studietiden är det tydligt att många församlingar inte ger tillräckligt underlag att bära en tro. Verksamheten 
ger ramar i vilken tron kan härbärgeras men inte verktyg för att leva som lärjunge sju dagar i veckan. Här 
vill Salt gå i spetsen och utmana vår rörelse att genom aktiviteter och undervisning utrusta med verktyg och 
inte förvalta verksamhet. 

Under 2018-2019 vill vi fokusera på detta genom att:
• Motivera varför och utmana unga att leva och forma församling.
• Utmana EFS-sammanhang att ge unga verktyg för kristen vardag
• Utveckla resurser till hjälp för familjer att att tala om och leva ut tron i hemmet. 

3. PÅVERKAN OCH INFLYTANDE 
Vi tror att Salt och EFS som rörelse utgör en viktig byggsten i Guds rike i Sverige och världen också i 
framtiden. Därför vill Salt på olika sätt väcka engagemang att bära och utveckla vår rörelse. I nuläget bygger 
våra organisationer på lokala föreningar som uppfyller statens demokratikrav. På många håll saknas dock 
engagemang bland unga för den formen. Därför vill vi både utrusta unga med kunskap om formen, ge mer 
kreativa påverkansmöjligheter och utmana de strukturer som inte är anpassade för dagens och framtidens 
samhälle. 

Under 2018-2019 vill vi fokusera på detta genom att:
• Planera för och inbjuda till ett kreativt påverkansforum på nationell nivå i början av januari 2019.
• Utmana EFS att utveckla sina demokratiska forum.
• Fortsätta arbetet att för unga tydliggöra varför Salt och EFS med vår ideologi och teologi behövs i 

Guds rike i Sverige. 

FOKUSOMRÅDEN FÖR 2018-2021
Under perioden 2018-2021 vill vi i all denna verksamhet och nya möjligheter fokusera på  
följande tre områden:

2. LEDARTRÄNING
För att kunna utrusta de lokala sammanhangen att bedriva mission och träna lärjungar ser vi ett behov 
av att utrusta ledare. Ledare som delar och förkroppsligar visionen för att barn och unga ska få lära känna 
Jesus och fördjupas i den relationen. För att göra rättvisa åt allvaret i det uppdraget behövs en kunskap 
och förståelse om vår teologi och ideologi. Det behövs också en förmåga att strategiskt planera träningen 
med målet att de ungas tro på Jesus ska hålla i vardagen och genom livet. Att träna ledare som kan bära 
detta uppdrag tror vi är avgörande för vår rörelses fortlevnad och en ambition som på ett bra sätt kan 
bäras av en central nivå som riks.

Under 2018-2019 vill vi fokusera på detta genom att:
• Inom ramarna för SKATTEN  och Soul Children fortsätta utveckla resurser för ledare i alla åldrar 

samt utveckla de nyhetsmail som skickas. 
• Rekrytera en projektledare som ska börja processen att ta fram en ideologisk och teologisk förankrad 

ungdomsledarträning som kan erbjudas i hela Salt.
• Vara med och inbjuda till en ekumenisk nationell barnledarkonferens i mars 2019.



15

1

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR
Till årsmötespresidium
Ordförande: Lukas Bergner
Vice Ordförande: Lina Sundström
Sekreterare: 
Bisittare: Johanna Björkman, generalsekreterare

Till revisorer för statsbidragsansökan 
som skickas in 2018 
Linnea Svensmark, Uppsala
Sofie Siverman, Uppsala

Till revisorer för 2019
Auktoriserade revisorer: 
PwC 556029-6740, huvudansvarig Frida Gårdenknut 
(ordinarie)
PwC 556029-6740 (suppleant)

Förtroendevalda revisorer: 
Per Ericson, Nyköping och Sven Karlsson, Mölndal 
(ordinarie) 
Ulf Jonsson, Umeå och Kenneth Ferm, Lund (suppleanter)
Eller de revisorer EFS årsmöte väljer för EFS 2019.

FÖRSLAG PÅ PERSONER

RESURSER FÖR ATT GENOMFÖRA DENNA VERKSAMHET
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 större antal ideellt engagerade i utskott, råd och 
arbetsgrupper. De ekonomiska resurserna hämtas främst från statliga bidrag genom myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällsfrågor, insamling och verksamhetsintäkter. 



DISTRIKTEN FÖRESLÅR
Valberedning till årsmötet 2019
Norrbotten: 
Monica Arndt (ordinarie)
Julia Lundberg (suppleant)

Västerbotten: 
Johan Lundgren (ordinarie) 
Oscar Richardsson(suppleant)

Mittnorrland: 
Ej klar vid tryck av detta häfte (ordinarie)
Ej klar vid tryck av detta häfte (suppleant) 

Mittsverige: 
Ej klar vid tryck av detta häfte (ordinarie)
Ej klar vid tryck av detta häfte (suppleant) 

Västsverige: 
Johannes Schmidt (ordinarie)
Einar Schelin (suppleant)

Sydöst-Sverige: 
Erik Högberg (ordinarie)
Elin Redin (suppleant)

Sydsverige: 
Charlotta Nordström (ordinarie)
Chriss Kullenberg (suppleant)



salt@efs.nu
www.salt.efs.nu

018-430 25 80

GE EN GÅVA 
Swish: 123 393 09 55

BankGiro: 900-9903 märkt Salt

Omslagsfoto: Julia Nordh. Foto där annat ej anges: Markus Holmström. Tryck: Print24 2018 Art nr: 18001


