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DAGORDNING
ÅRSMÖTE 27/05/2022

§ -2 Välkommen

§ -1 Årsmötesintroduktion – Hur fungerar ett årsmöte? 

§ 1 Salts ordförande inleder årsmötet

§ 2 Vi bestämmer hur många som får rösta under årsmötet, så kallad röstlängd

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

§ 4 Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och de som ska 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 Styrelsen berättar om Salts verksamhet under 2021

  a) Verksamhetsredovisning SIDA 3–9

  b) Ekonomisk redovisning SIDA 10

§ 8 Vi får höra revisorernas berättelse

§ 9  Vi beslutar om ansvarsfrihet

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

§ 11  Vi bestämmer en plan för vad Salt ska göra 2022-2025 SIDA 12–13

§ 12  Vi bestämmer ramen för ekonomin 2023 SIDA 10

§ 13  Vi väljer två revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår SIDA 10

§ 14  Vi väljer en valberedning som ska föreslå människor till styrelsevalet m.m. 2023 SIDA 10

§ 15  Övriga frågor

  a) Hälsning till EFS årsmöte.

§ 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 
distrikt/regioner och i en nationell 
nivå. Alla nivåer har en demokratisk 
struktur, något som också krävs 
för att Salt ska ha rätt till stats-, 
landstings- samt regionbidrag. 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 distrikts-/regional 
nivå kan lokala föreningar samarbeta 
och resurser finnas för att stödja och 
fokusera lärjungaträningen. Ansvaret 
för distrikts-/regionalnivån ligger på 
de flesta håll på EFS. Riksnivån har 
i uppgift att stödja distrikt, regioner 
och lokal nivå och skapa gemensamma 
resurser. Riksnivån 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 Maria Bengtsson (ordförande), 
Daniel Forsberg (vice ordförande), 
Jessica Reijer (sekreterare), Olle 
Rosenius, Simon Simonsson, Filippa 
Starfelt, Eric Voelz, Tomas Rosenkvist, 
Sofie Myrtenstam, Sandra Åhman, Sofia 
Ståhl och ytterligare en vakant plats.

Under hösten har styrelsen bestått 
av Daniel Forsberg (ordförande), 
Michael Rastas (vice ordförande), Jessica 
Reijer (sekreterare), Olle Rosenius, 
Simon Simonsson, Sofia Ståhl, Sofie 
Myrtenstam, Tomas Rosenkvist, Sandra 
Åhman, Tove Eng, Samuel Eriksson och 
Daniella Kullenberg.

Under 2021 har styrelsen haft sju 
protokollförda sammanträden, varav två 
var per capsulam, ett var konstituerande 
och två var videomöten. Först under 
hösten kunde styrelsen ha fysiska 
möten efter en period på cirka ett och 

ett halvt år av enbart digitala möten. 
Ämnen som lyfts har bland annat varit 
generationsöverskridande relationer 
i församlingslivet, extra stöd till 
lokalföreningar, årskonferens med EFS 
och kommunikationsplan.

FÖRENINGS- OCH 
MEDLEMSSTATISTIK
I slutet av 2021 hade Salt 122 
anslutna föreningar. Av dessa var 60 
aktiva, vilket är en minskning med 
34 stycken från föregående år. Under 
2021 anslöt sig två nya föreningar: 
Salt Sidensjö och Salt Xpel. 
Medlemsantalet var 2 615 stycken, 
vilket är att jämföra med fjolårets 3 
410 stycken. Antal medlemmar 6-25 
år var 2 353.
 

INLEDNING
Året 2021 blev ett år som fortsatte att präglas av den pågående pandemin. Vi kastades mellan olika hårda 
restriktioner, vilka påverkade Salts verksamhet och organisation. Så även en trötthet efter att många planer fått 
ställas om igen och igen. Vi ser dock med glädje tillbaka på det som vi faktiskt kunde genomföra, och på alla lokala 
sammanhang som fortsatte att sprida hopp och Kristusljus. 
 
Vi kunde genomföra vårt årsmöte digitalt, och dessutom ha ett bredare program för stora och små tillsammans med 
EFS. Planerna fick ändras kort inpå, men vi är ändå mycket nöjda. 
 
En nyhet under året var möjligheten för lokala föreningar att söka medel för att genomföra projekt, köpa in material 
eller något helt annat, för att peppa inför höstterminen. Projektet fick namnet Saltgruvan, och visade sig bli en riktig 
succé. 
 
Vi har under året haft glädjen att välkomna nya medarbetare till vårt team. I januari tillträdde Salts nya 
generalsekreterare Rebecca Stighem. Under samma period tillträdde Monica Arndt som vikarierande 
projektkoordinator, med ansvar för föreningsstöd. Till hösten tillträdde Emma Boije som vikarierande 
projektkoordinator, med ansvar för våra scouter. I november tillträdde vår nya barn- och familjekoordinator 
AnnaHelena Lindberg. 
 
Vi lanserade vår nya podd Hemmasnack, där man får lyssna till fyra tweens som ställer frågor till teologen Martin 
Helgesson. Samtalsledare är Marie Larsson. Responsen av podden blev mycket god och uppmärksammades bl.a. av 
flera kristna tidningar. I skrivande stund är första avsnittet nedladdat drygt 1300 gånger. 
 
I fem nummer av Budbäraren har Bial haft ett eget uppslag med aktuella reportage och inspiration. Den tecknade 
Bial-serien av Anna Andersson och Sofia Svensson har publicerats i sex nummer av Budbäraren och synts i våra 
sociala medier. I slutet av året rekryterades Linnea Andersson, 15 år till ny serietecknare. 
 
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 
2021.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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EKONOMI
Salt har gjort ett redovisat resultat på 
-212 tkr för år 2021, vilket är bättre 
än det det budgeterade resultatet på 
-445 tkr.

Intäkterna översteg budget samtidigt 
som kostnaderna understeg 
densamma. Intäktsökningen berodde 
främst på att det extra bidrag vi fick av 
MUCF (Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor) för stöd 
kopplat till pandemin. Differensen på 
kostnadssidan berodde huvudsakligen 
på lägre personalkostnader än 
budgeterat i samband med vakanser.

Insamlade gåvor uppgick till 771 tkr 
till Salt via EFS. Salt har dock ett 
avtal med EFS som garanterar oss 1 
miljon kronor i gåvor och år 2021 
hade EFS avsatt ytterligare 177 tkr 
i sin gåvobudget till Salt. Därutöver 
hade 40 tkr samlats in direkt till 
Salts egna bankkonton. Summan av 
insamlade gåvor och gåvor från EFS 
blev därmed 1 217 tkr. Salt får varje 
år ytterligare gåvor i form av en delad 
rikskollekt från Svenska kyrkan. År 
2021 års kollekt påverkades starkt av 
coronapandemin och uppgick endast 
till 97 tkr, vilket kan jämföras med 
190 tkr 2020 och 594 tkr under 2019. 

Vi fick två bidrag från MUCF. En 
del på 785 tkr att fritt förvalta av Salt 
och en del på 1 569 tkr som ska gå de 
lokala sammanhangen till del, totalt 2 
355 tkr i bidrag från MUCF. Utöver 
detta fick vi ett extra bidrag 2020 på 
295 tkr kopplat till pandemin som vi 
fick föra över till 2021. Detta bidrag 
låg utanför budget och användes 
till Saltgruvan, en fond som lokala 
föreningar kunde söka bidrag för olika 
satsningar.

Salt har även fått ett bidrag från EFS 
för vårt arbete med Bial (308 tkr). 

Före avdrag för försäkringsavgift 
delades 269 tkr ut som start- 
och föreningsbidrag till lokala 
Saltföreningar. Därutöver de 295 tkr 
kopplat till Saltgruvan omnämnd 
ovan. 

ANSTÄLLDA
Johanna Björkman var föräldraledig 
under våren och slutade formellt sin 
anställning i somras.

Rebecca Stighem arbetade 100% 
som generalsekreterare från och med 
mitten av januari.

Amanda Vadian arbetade 80% som 
biträdande generalsekreterare. 50% 
tillsvidare, 30% projekttjänst fram till 
sommaren 2021 samt en 20% ökning 
mars-juni. I juni övergick tjänsten till 
80% tillsvidareanställning.

Victor Forssman arbetade som 
projektkoordinator på 80% fram till 
september och gick sedan på en cirka 
två år lång tjänstledighet för studier. 
Tjänsten har under hösten stått vakant.

Amanda Frankner arbetade som 
kommunikatör på en tjänst på 80%.

Charlotta Nordström arbetade som 
projektkoordinator på 40% med fokus 
på förening och scouting i början 
av januari och gick sedan på ett års 
tjänstledighet för studier.

Monica Arndt vikarierade på en del 
av Charlottas tjänst mot förening och 
hade även en viss projektanställning 
för implementering av det nya 

medlemsregistret. Under våren 
jobbade hon 50% och under hösten 
40%.

Emma Boije vikarierade 20% på 
Charlottas tjänst med inriktning mot 
scout från och med september.

Maria Ottestig arbetade som barn- 
och familjesamordnare på 30%.

Helena Alin arbetade som Soul 
Children-koordinator på 50% i 
början av januari och gick sedan på 
föräldraledighet ett år.

Mikaela Häger vikarierade för Helena 
Alin som Soul Children-koordinator. 
Hon hade en tjänst på 50% under 
april - augusti och jobbade 30% under 
den senare delen av året.

Sofia Svensson arbetade 15% som 
Bial-inspiratör.

AnnaHelena Lindberg började 
på en ny tjänst som barn- och 
familjekoordinator på 80% i 
november.

Den totala tjänstevolymen var under 
våren 500% och under hösten 535%. 
Utslaget på hela året hade vi ungefär 
55% tjänst vakant.

SALTS 
SVERIGEARBETE
Läger och konferenser
EFS och Salts årskonferenshelg 
planerades till att hållas i Jönköping, 
men fick med kort framförhållning 
ställas om till att bli helt digital och 
livesänd från rikskansliet i Uppsala. 
Årsmötet blev således digitalt och 

ANSTÄLLDA!
Övre raden: Johanna Björkman, 
Rebecca Stighem, Amanda Vadian, 
Victor Forssman

Mittersta raden: Amanda Frankner, 
Charlotta Nordström, Monica Arndt, 
Emma Boije, Maria Ottestig

Undre raden: Helena Alin, Mikaela 
Häger, Sofia Svensson, AnnaHelena 
Lindberg
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textbaserat, likt fjolåret. Vi använde 
oss återigen av VoteIt och trots deras 
tidigare rekommendation att ett 
textbaserat årsmöte inte bör vara 
kortare än en vecka valde vi att ha 
årsmöte som sträckte sig från fredag 
förmiddag till söndag eftermiddag. 
Det var cirka 30 ombud “på plats”, 
vilket var färre än på fjolårets möte. 
Vi kunde se, liknande förra året, att 
många av ombuden var det för första 
gången. Det är glädjande att se att 
digitala lösningar möjliggör för fler 
nya att delta än om vi haft ett fysiskt 
möte.

Årsmötet hade också en del 
livesändningar. En del var tillsammans 
med EFS och en del bara med Salt. 
Salts tidigare generalsekreterare 
Johanna Björkman predikade på 
fredagskvällen. Lovsång ledde ett gäng 
från Betlehemskyrkan i Stockholm, 
med Helena och Petter Alin i spetsen 
och biträdande generalsekreterare 
Amanda Vadian var en av 
programledarna i studion som sände 
under stora delar av konferensen.

Det blev allt som allt ett väl 
genomfört årsmöte, trots den korta 
framförhållningen till följd av ökade 
restriktioner som pandemin gav oss.

Livsväg
Helgen 1–3/10 anordnades 
konferensen Livsväg. På plats 
fanns cirka 150 deltagare och 
delar av konferensen spelades in. 
Åldersgruppen för konferensen är 
18-35 år, årets tema var “Rotad” och 
Kerstin Oderhem, Magnus Persson, 
Christoffer Abrahamsson och Tomas 
Nygren var huvudtalare. Temat är del 
i en serie under de kommande åren. 
2022 är temat “Riktad” och 2023 är 
temat “Rustad”. Arrangörer var Salt 
tillsammans med EFS, Johannelund 
samt EFS missionsförening i 
Lötenkyrkan och EFS Mikaels.

Livskraft
För första gången arrangerades 
Livskraft Polar Sommar, närmare 
bestämt i Älvsbyn. Under samma 
period arrangerades också Livskraft 
Sommar i Skellefteå. 
Inför nyåret 21/22 planerades 
nyårslägret Livskraft att genomföras 

på fyra platser i landet - Norrbotten, 
Västerbotten, Mittsverige och 
Sydsverige. Mittsverige valde dock 
att ställa in pga få anmälningar. En 
vecka innan de tre andra lägren skulle 
genomföras valde regeringen att 
avråda från läger för barn och unga, 
på grund av smittläget av Covid-19 i 
Sverige. 
För att ändå kunna göra något 
för unga lokalt anordnades tre 
olika nyårsfiranden i Skellefteå, 
Örnsköldsvik/Ås och Umeå. I Piteå 
bjöds det in till två Livskraft-kvällar. 
Det kändes viktigt att
inte helt ställa in, utan att komma 
på nya lösningar, anpassade efter de 
rådande restriktionerna. Vi är stolta 
över våra lokala ledare som hittade nya 
vägar!

Teamlinjen
Teamlinjen är Salts teamträningsskola. 
Visionen är att få vara en växtplats 
där deltagarna får bli utrustad som 
lärjunge och 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. I tillägg 
träffas teamlinjen varje fredag för 
distansundervisning.

Under våren hade Teamlinjen nio 
stycken teamare på fyra ställen: 
Öjersjökyrkan (EFS), Kornhillskyrkan 
(EFS), EFS-kyrkan Skellefteå samt 
på KRIK-kontoret i Uppsala. Under 
hösten började ett nytt läsår med 
11 stycken teamare fördelade på 
fem platser: Öjersjökyrkan (EFS), 
Buråskyrkan Göteborg, Undersåker 
och Kalls Församling (svk), 
Grisbackakyrkan Umeå (EFS) samt på 
KRIK-kontoret i Uppsala. 

Björn Sylvén arbetade 30% från 
Åredalens folkhögskola med 
Teamlinjen.

Barn, familj och söndagsskola

Under vårterminen 2021 spelades 
de första sex poddavsnitten av 
Hemmasnack in. Medverkande var 
fyra tweens mellan 11–13 år, Marie 

Larsson var programledare och Martin 
Helgesson husteolog. Responsen 
av podden blev mycket god och 
uppmärksammades bl.a. av flera 
kristna tidningar. I skrivande stund är 
första avsnittet nedladdat drygt 1300 
gånger. Ytterligare sex avsnitt spelades 
in under höstterminen, då med tre 
tweens i studion men utöver det 
inga större förändringar i upplägget. 
Upplägget var följande: tweensen får 
ställa sina frågor om den kristna tron 
och svåra bibelställen till Martin. 
Martin försöker besvara på ett så 
enkelt sätt som möjligt för att såväl 
unga som föräldrar och andra lyssnare 
ska förstå. Lyssnare uppmuntras till att 
skicka in sina egna frågor till podden. 
Podden riktar sig till alla åldrar och 
vill uppmuntra till att prata tro i 
hemmen. Podden vill ge svar på barns 
vanliga frågor så att föräldrar ska få 
konkreta verktyg och förslag på hur 
frågor kan besvaras. Podden vill även 
öka vuxnas självförtroende när det 
gäller tro. 

Hemmakyrka kom i nytryck efter att 
första upplagan sålt slut. Vi har under 
hösten skickat ut gratis provexemplar 
till en del församlingar och på så 
sätt gjort viss ny marknadsföring. 
Vi längtar efter att Bibeln och dess 
texter ska få bli levande för barn och 
familjer!

Under slutet av vårterminen och 
höstterminen har vi, tillsammans med 
Bibeln idag, tagit fram kortlekarna 
Hemmatid. Hemmatid består av två 
olika kortlekar där en riktar sig till par 
och den andra till familjer. Vardera 
kortlek har 110 kort. Kortlekarna 
lanserades tillsammans med Bibeln 
idag i december. Från Salts sida kom 
idén till kortlekarna upp i samtal med 
anställda i Lötenkyrkan. Vi funderade 
tillsammans på vad Salt kan göra för 
att stötta församlingar och landade 
i att församlingsbor och människor 
överlag mår gott av att träffas, umgås, 
äta och prata med varandra. Från 
Bibeln idag kom idén till kortlekarna 
utifrån det man fann i rapporten Här 
för att stanna, nämligen att familjer 
inte hinner/inte prioriterar att prata 
med varandra. Och att man därför 
i första hand behövde uppmuntra 
till djupare samtal innan man kan 
förvänta sig samtal om tron.
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Under vårterminen hade Salt planer 
på att sätta samman en fysisk 
receptbok/häfte som skulle ingå i 
Hemmatid-satsningen, men detta 
bordlades. Genom en annons i 
Budbäraren efterlystes goda recept och 
vi fick in flera recept som vi samlat 
och hoppas kunna släppa digitalt 
längre fram.

Sett i backspegeln kan man säga att 
Salt utvecklat ett Hemma-koncept 
genom de olika produker där 
hemmet och familjen betonas. Detta 
i samklang, både tidsmässigt och 
innehållsmässigt, med det viktiga som 
rapporten Här för att stanna lyfter.

Jesus till barnen-nätverket 

På grund av fortsatt pandemi blev det 
inte heller detta år några regionala 
inspirationsdagar, men nätverket 
gjorde istället en digital satsning med 
flera zoom-träffar med rikstäckande 
inbjudan. Som mest var det fler än 
200 personer vid en och samma 
zoom-kväll. Nätverket har även fått 
en ny hemsida som fått fungera som 
en anslagstavla utåt mot hem, familjer 
och församlingar. Nätverket har under 
året, bl.a. tack vare den nylanserade 
rapporten Här för att stanna, fokuserat 
mycket på hemmets stora betydelse 
för barnets kristna tro. Under 
höstterminen blev nätverket inbjudna 
till studenter på Johannelund för att 
bl.a. berätta om sitt arbete.

Soul Children

Under 2021 har ordinarie koordinator 
Helena Alin varit föräldraledig och i 
slutet av mars började Mikaela Häger 
som vikarie.

Under våren togs ett nytt 
terminspaket fram inför höstterminen 
där en översättning gjordes på 
låten Preludium från Oslo Soul 
Childrens album Soul Church One. 
Till terminspaketet gjordes även ett 
andaktsmaterial och en koreografi.

I linje med Soul Childrens vision 
att skriva ny musik anpassad för 
just Soul Children i Sverige gjordes 
under hösten en låtproduktion till 
terminspaketet för vårterminen -22 
där Soul Children skapat allt från ax 

till limpa. Låten, Hör vår bön, skrevs 
av vik. koordinator Mikaela Häger 
(Salt) och låtskrivare Sofia Lekardal. 
Terminspaketet med tema “bön” 
innehöll fem nyskrivna andakter samt 
övningar. Materialet plockades fram 
av Mikaela Häger (Salt), koordinator 
Karin Bodell (Equmenia) och Barn- 
och familjekoordinator AnnaHelena 
Lindberg (Salt). Dessutom togs 
ett kit med vykort fram bestående 
av bibelord som ska ges till varje 
körmedlem i Soul Children. Vår 
önskan med terminspaketet var 
att hjälpa Soul Children-körernas 
medlemmar att lära känna Gud 
genom bön. Vi ville ta fram ett 
material som dels kommer till 
användning för ledarna men också når 
varje körmedlem.

Under hösten medverkade fyra 
Soul Children-körer (Örebro Soul 
Children, Vasa Soul Children, 
Jönköping Soul Children och Hudik 
Soul Children/Teens) i Svenska 
Gospelverkstadens tv-gudstjänst som 
sändes på SVT2 och SVT-play den 
24 oktober. Körerna var en del av 
Gospelverkstadens virtual choir och de 
framförde sången God knows my name, 
terminslåten från hösten 2020.

I oktober genomfördes en Gathering 
i Göteborg, tillsammans med tre Soul 
Children-körer från västra Sverige. 
Dagen avslutades med en härlig 
konsert med en fullsatt kyrka! Efter 
många månader med restriktioner var 
det fantastiskt att kunna träffas fysiskt 
och ha en hel kördag med avslutande 
konsert. Gatherings är en stor del 
av Soul Childrens DNA så det var 
fantastiskt att det blev en Gathering 
under 2021.

Under året har Soul Children Sverige 
haft 42 registrerade körer, varav 
11 är kopplade till Equmenia, 8 är 
kopplade till Salt och resterande är 
utan anslutning till någotdera. Vissa 
av dessa är nya, och andra har avslutat 
sitt medlemskap. Många av körerna 
har varit vilande under delar av 2021 
på grund av pandemin.

Salt+
Vår digitala resursbank Salt+ fortsatte 
att expandera under 2021. 6 lokalt 
producerade serier släpptes, varav 

en utgjordes av en omfattande serie 
om ledarskap med sammanlagt 20 
lektioner med Victor Forssman som 
lärare. Detta var ett av flera sätt att 
dela undervisning till våra lokala 
ledare när restriktioner begränsade 
möjligheterna att resa till varandra 
under året. En stor nyhet under 2021 
var även att Salt+ fick möjlighet 
att distribuera filmer från The 
BibleProject, ett amerikanskt projekt 
som blivit mycket uppskattat i Sverige. 
Filmerna finns nu lättillgängliga på 
Salt+, organiserade efter tema. Arbetet 
med kommande serier till Salt+ 
påbörjades också under året.
STATISTIK 2021: Totalt 6 883 
besök, ökning på 52% jämfört med 
2020. Under mars hade hemsidan sin 
största peak med 950 besök.

Medlemsregistret
Under 2021 arbetade vi intensivt med 
SMS-snurran och medlemsförnyelsen. 
Efter sommaren lanserades detta med 
gott resultat. Vi fick positiv feedback 
och kan förhoppningsvis göra det 
ännu smidigare för våra medlemmar 
kommande år. 
Vi har upplevt en nedgång i våra 
medlemsantal, mycket beroende 
på den begränsade möjligheten 
att bedriva verksamhet under 
restriktionerna pga. Covid-19. Vi 
har försökt stötta lokalföreningarna i 
att tänka om och starta upp igen, ett 
arbete som vi får fortsätta med under 
2022.

Scouting

Salt Scout gick 2021 
in i nionde året som 
samverkansorganisation 
med Scouterna och 
trettiotredje året som 
scouter! Under 2021 
har vi haft 58 aktiva 
kårer och i slutet av året 
hade vi 1164 aktiva 
scouter. Eftersom 
scouting till stor del tar 
plats utomhus har flera 
av våra kårer fortsatt att 
ha verksamhet under 
året trots pandemin 
som varit. Detta är vi 
väldigt glada över!

Temat för Patrullriks 
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2023 är ”Rotad” utifrån Ef 3:14-21: 
”Vi ska stå fasta och vara rotade i 
Kristus”. Visionen med Patrullriks 
2023 är: “Genom scouting vill vi 
att barn och ungdomar ska lära 
känna, komma till tro på, och följa 
Jesus Kristus. Genom arbetet med 
Patrullriks, som har en viktig roll i 
arbetet med barn och ungdomar, tror 
vi att detta möjliggörs genom att ha 
Jesus i centrum, gemenskap i tro, 
bön, och efterföljelse, naturen och 
skapelsens under, vittnesbörd och 
gemenskap.”

Ledord som är med och formar 
planeringen är: 

Tid: Viktigt att det ska finnas tid 
under lägret för gemenskap, möte 
mellan generationer, tid att bara vara, 
och njuta lägerlivet.

Enkelhet: Det ska vara enkelt att 
bygga och lägret ska uppmuntra till 
delaktighet och idérikedom för att 
forma lägret tillsammans.

Trygghet: Alla som kommer till lägret 
ska uppleva trygghet i lägrets struktur 
samt mellan människor. Att vi ska 
värna om varandra, att vi får tycka och 
tänka olika, respektera varandra fullt 
ut- ande, själ och kropp.

Rotad: Ef 3:14-21. Stå fasta och 
var stadigt rotade i honom...genom 
kyrkan och genom Jesus Kristus...i alla 
släktled i evigheter.

CSU har under året burit mycket 
av scoutfrågorna och har till stor del 
fokuserat på hur vi strategiskt ska 
arbeta med scouting framöver. Fortsatt 
har vi regelbundna träffar med de 
andra samverkansorganisationerna 
till Scouterna och utvecklar ständigt 
vårt samarbete med Scouterna och 
medlemsregistret scoutnet.

SALTS 
INTERNATIONELLA 
MISSION
Barn i alla länder, Bial
Bial är EFS och Salts gemensamma 
missionsarbete för och tillsammans 
med barn. Under 2021 samlades 1 

545 015 kr in till olika projekt som 
EFS systerkyrkor och partners har 
för barn i Eritrea, Etiopien, Somalia, 
Tanzania, Malawi och Indien samt 
till satellitkanalen SAT-7 KIDS. Bial-
missionärerna Marita Hasselberg 
och Nora Sandahl har fortsatt att 
arbeta för barns hälsa och utveckling. 
I september höll Nora och hennes 
man Hannes i ett webbinarium 
tillsammans med kollegor om barn i 
församling, familj och samhälle. Bials 
docka Haki har varit medhjälpare till 
Marita på barnkliniken i Bunda.

Bials arbetsgrupp har visionerat kring 
en ny logga för Bial och kommande 
årsteman. Gruppen har inte haft 
möjlighet att träffas fysiskt men 
har haft två digitala sammanträden 
och uppföljningar i Messenger-
grupp. Arbetet med en ny logga och 
formgivning för Bial startades igång 
på kansliet under hösten för lansering 
februari 2022.

I fem nummer av Budbäraren 
har Bial haft ett eget uppslag med 
aktuella reportage och inspiration. 
Den tecknade Bial-serien av Anna 
Andersson och Sofia Svensson 
har publicerats i sex nummer av 
Budbäraren och synts i vår sociala 
media. I slutet av året rekryterades 
Linnea Andersson, 15 år till ny 
serietecknare. 

Under vårterminen har alla barns 
rätt till liv lyfts fram i kampanj 
och material och på hösten hade 
insamlingen Soul Mate i Soul 
Childrens kommande års tema; 
“Skapad till att skapa”.

Utbyten
Utbytet med söndagsskolledare från 
Iringa, Tanzania med Noltorpskyrkan 
i Alingsås som värdar gick inte att 
genomföra som planerat under 2021 
pga pandemin. Vi hoppas på 2022!

Ung i mission
Under året arbetade Salt fram vision 
och upplägg för mötesplatsen Ung 
i mission tillsammans med EFS 
internationella avdelning. Vi bjöd in 
till en första träff i september men 
pga av få anmälda beslutades det 
att skjuta fram starten till januari 
2022 för att ge utrymme för lokala 

verksamheter att komma igång igen 
efter restriktionerna.

SALTS 
KOMMUNIKATIONS- 
OCH INFORMATIONS-
ARBETE
Salts verksamhet har under året 
omgärdats av ett informations- och 
kommunikationsarbete. Annonser för 
bland annat skatten, Soul Children, 
Salt+, Hemmasnack och Hemmatid 
har publicerats i tidningar som KRIK-
nytt, Kyrkans tidning, Sändaren och 
Junia, men även digitalt via betald 
marknadsföring på Facebook och 
Instagram samt via banners som synts 
på flera olika hemsidor. Detta utöver 
de annonser, artiklar och information 
som under året publicerats i EFS 
missionstidning Budbäraren.

Hemsidor
Salt har under 2021 drivit följande 
hemsidor:
• salt.efs.nu – hemsida för hela 

organisationen. 
• livskraft.efs.nu – hemsida för 

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 
skatten.

• patrullriks.nu – hemsida för 
scoutlägret Patrullriks.

• soulchildren.se – hemsida för Soul 
Children. 

• saltplus.nu – resurshemsida med 
undervisning för ungdomar och 
ledare.

Nyhetsmail
Salt har totalt skickat ut 10 nyhetsmail 
under 2021 till olika målgrupper. 
Dessutom har det skickats 1 
nyhetsmail gällande skatten och 
7 nyhetsmail till Soul Childrens 
abonnenter och ledare.

Sociala medier och video
På sociala medier har Salt främst 
synts på Instagram, Facebook och 
YouTube (Salt+). I december gjordes 
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en adventskalender via Instagram där 
ett inlägg kopplat till Hemmakyrka, 
Hemmasnack eller Hemmatid lades 
upp varje advent.
Soul Children, skatten och 
Patrullriks har haft egna Facebook-
sidor. Soul Children har även haft ett 
Instagram- och ett TikTok-konto.
Podden Hemmasnack lanserades och 
har under året släppt två säsonger på 
Acast. Därigenom har den gått att 
lyssna på genom plattformar som t.ex. 
Spotify, Apple Podcasts och Google 
Podcasts. På Spotify släpptes även 
två låtar från Soul Children Sverige; 
vårens låt Det är Du och den tidigare 
terminslåten God knows my name.

Foldrar, profilprodukter och 
litteraturutgivning
Salt har under året gett ut följande:
• Årsmöteshandlingar 2021 (digitalt)
• Affisch Livskraft Polar, Norr, Mitt 

och Syd.
• Affisch Livskraft Sommar
• Andaktsmaterial Soul Children 

Våren 21
• Andaktsmaterial Soul Children 

Hösten 21
• Hemmatid – Familj (i samarbete 

med Bibeln idag)
• Hemmatid – Par (i samarbete med 

Bibeln idag) 

Arbetet med omformningen av skat-
ten och framtagandet av de nya digi-

tala paketen har fortsatt under 2021. 
De skatten-paket som lanserades 
under året var:
• Kända texter
• Påskpaket
• Gudstjänstpaket
• Paket 3 

Utskott, råd och arbetsgrupper
Under året har Salts styrelse haft föl-
jande utskott och råd:
• Centrala Scoututskottet. Ledamö-

ter har varit Inga-Britt Johansson 
(Norrbotten), Maud Granberg 
(Västerbotten), Marianne ”Nanne” 
Näslund (Mittnorrland), Magnus 
Lennartsson (Mittsverige), Jakob 
Axelsson (Västsverige). Under 2021 
har regionerna Sydsverige och 
Sydöstsverige saknat representant i 
Centrala scoututskottet. Represen-
tanter från styrelsen har varit Olle 
Rosenius, Daniel Forsberg (vt) och 
Samuel Eriksson (ht).

• Salts teologiska råd, med Sofie 
Myrtenstam och Michael Rastas 
(ht) som styrelsens representanter. 
Övriga ledamöter har varit Rebecca 
Stighem, Kerstin Oderhem och 
Tomas Nygren.

Representanter från styrelsen har även 
funnits med i följande arbetsgrupper:
• Salts strategiska arbetsgrupp
• Arbetsgruppen för Barn i alla 

länder (Bial)
• EFS internationella råd
• EFS styrelses valberedningskom-

mitté
• Scouternas arbetsgrupp inför 40 

dagar för klimatet

SLUTORD OCH 
TANKAR INFÖR 
FRAMTIDEN
Efter denna läsning hoppas vi att du, 
liksom vi, kan se tillbaka på 2021 
med glädje. Det har hänt så mycket 
i vår rörelse, såväl på regional som på 
lokal nivå. Vi har sett hur våra lokala 
ledare har kämpat i motvind, knäckt 
nya idéer för att kunna ses trots 
rådande restriktioner och hur viktig vår 
verksamhet är för barn och unga.

Året som gått har varit allt annat än 
stabilt och det har varit svårt att fästa 
blicken långt fram, men mitt i allt detta 
är vi tacksamma för allt vi har fått lära 

oss. För vår gemensamma förmåga att 
anpassa vårt arbetssätt och kunna bryta 
nya vägar. Vi har identifierat behov 
i vår rörelse, som också fått kött och 
ben. Vår podd har varit en kompanjon 
för gamla som unga, våra olika material 
som hjälp i lokala ungdomsgrupper 
men också i familjers hem.

Nationellt i Salt fortsätter vi vårt 
strategiska arbete genom våra 
tre fokusområden: “Verktyg för 
kristen vardag”, “Ledarträning” och 
“Generationsöverskridande relationer i 
församlingslivet”. Med lärdomarna från 
2021 ser vi kanske behovet av dessa tre 
områden mer är någonsin. Uppdraget 
att träna ledare ska också kännetecknas 
av att uppmuntra ledare. Det är i de 
lokala föreningar som människor är 
salt och ljus och det är dessa berättelser 
som Salt vill sprida runt om i landet. 
Oavsett hur mycket tid som går 
mellan de större arrangemangen vill 
Salt utrusta unga människor för en 
personlig och hållbar tro, grundad i 
Jesus. Generationerna behöver kroka 
arm i denna vandring. I barnens 
vardag kan vuxna församlings- och 
familjemedlemmar utgöra en växtplats 
som hjälper barnens tro att gro. Och 
kanske kan barnens perspektiv både 
utmana och uppmuntra de vuxnas tro? 
Detta vill vi påminna både föräldrar 
och ledare om!

Med allt detta kliver vi in i ett nytt 
verksamhetsår med förväntan på att 
se Gud verka i vår rörelse. Vi vet att 
allt inte verkar bli som vi har tänkt oss 
– men vi vet också att Guds karaktär 
förblir densamma. “Detta är det 
budskap som vi har hört från honom 
och som vi förkunnar för er: att Gud 
är ljus och att inget mörker finns i 
honom.” (1 Joh 1:5). Det är grunden 
för allt Salt gör och det är hoppet vi 
har att dela. Därför fortsätter vi att 
verka för att barn och unga ska få lära 
känna, komma till tro på och följa 
Jesus Kristus.

Uppsala 2022-04-09

Daniel Forsberg (ordförande), Michael 
Rastas (vice ordförande), Jessica Reijer 
(sekreterare), Tove Eng, Samuel Eriksson, 
Daniella Kullenberg, Sofie Myrtenstam, 
Olle Rosenius, Tomas Rosenkvist, Simon 
Simonsson, Sofia Ståhl och Sandra 
Åhman
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EKONOMI

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR
Till årsmötespresidium
Ordförande: Jonatan Janerheim
Vice Ordförande: Edvin Näslund
Sekreterare: Monica Arndt
Bisittare: Rebecca Stighem, generalsekreterare

Till revisorer för 2022
Auktoriserade revisorer: 
Cecilia Johansson, Grant Thornton

Förtroendevalda revisorer: 
Per Ericson och Henry Almström (ordinarie) 
Sven Karlsson (ersättare)

FÖRSLAG PÅ PERSONER
REGIONERNA FÖRESLÅR
Valberedning till årsmötet 2023
Norrbotten:
Ej klart vid tryck av häfte

Västerbotten:
Ej klart vid tryck av häfte

Mittnorrland:
Ej klart vid tryck av häfte

Mittsverige:
Ej klart vid tryck av häfte

Västsverige:
Ej klart vid tryck av häfte

Sydöstsverige:
Ej klart vid tryck av häfte

Sydsverige:
Iza Jönsson
Anton Åkesson

Utfall 2021 Detaljbudget 
2021

Detaljbudget 
2022

Rambudget 
2023

AVDELNING
Statsbidrag 2 355 307 2 355 307 2 278 501

Insamling/kollekter 1 216 102 1 177 000 1 000 000
Delad rikskollekt i Svenska kyrkan 97 618 200 000 350 000

Ledning och allmänt -1 432 777 -1 439 158 -1 731 353

Styrelse och årsmöte -96 364 -82 000 -129 900

Projektkoordinator -617 418 -663 663 -707 834

Barn, familj och musik -771 596 -984 567 -710 345

skatten 67 921 51 956 46 345

Soul Children -214 230 -250 767 -226 982

Ungdom -162 094 -150 871 -42 251

Scout 1 461 0 0

Patrullriks 0 -5 000 0

Fonder och bidrag -268 925 -269 000 -269 000

Komunikation & materialproduktion -444 232 -444 476 -475 421

Internationell Mission 57 504 59 697 13 283

RESULTAT -211 724 -445 542 -604 957 -400 000
EGET KAPITAL 2 921 580 2 687 762 2 316 623 1 916 623
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STYRELSEKANDIDATER
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.

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR FÖLJANDE PERSONER
SOM STYRELSEKANDIDATER:

Va
d 
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 d
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Att bygga på nätverk och 
hålla relationer levande, 
inom och mellan olika 
spår inom Salt. Att värna 
om kopplingen mellan 
Salts ungdomar och de 
Unga Vuxna, så att det 
inte blir ett onödigt glapp 
utan en naturlig väg/växt 
in i vuxenlivet och EFS. Att 
alltid börja hos Jesus, i bön.

Att ge barn och unga en 
möjlighet för en hälsosam 
och livsbärande tro, samt 
verktygen att uppehålla 
den.

Att hittar vägar till att rusta 
våra barn och unga till en 
tro som håller och som 
man vill ge vidare till andra. 

Lyfta fram familjens 
betydelse som förmedlare 
av tron till de unga.

Utrusta en ny generations 
ledare.

Att hitta kreativa vägar för 
att nå barn och unga med 
evangeliet!

Att ta vårt uppdrag att göra 
Jesus Kristus känd, trodd 
och efterföljd på allvar. Han 
vill ha första platsen i våra 
liv och det behövs ledare 
som i ord och handling kan 
modellera det.

Har arbetat som 
arbetsledare och pedagog/
lärare i församling. Har varit 
engagerad i föreningsliv. 
Brinner för bön och 
mission. 

Är nu saltkoordinator 
i Västsverige (slutar i 
sommar). Känner genom 
min anställning väl till 
Salts arbete, har relationer 
till Salts rikskansli och 
Salt/EFS-folk runtom i 
Västsverige. Har lärt känna 
Salt scout samt barn- och 
ungdoms-spåren.

Erfarenhet, kreativitet och 
glädje.

Jag hoppas att min långa 
erfarenhet som barn- och 
ungdomsledare kan bidra 
till kloka och långsiktiga 
beslut.

Att den projekttjänst 
jag har genom Sydöst-
regionen som vi kallat för 
”Rusta församlingen” kan 
bidra med församlingens/
föreningens perspektiv 
till frågor som ställs på 
riksplanet.

I mitt dagliga arbete som 
verksamhetsledare för en ideell 
organisation har jag mycket 
kunskap att bidra med kring 
hur en förening drivs kopplat 
till arbetsgivarfrågor, ekonomi, 
styrelsearbete mm. 

Jag kan också bidra med en 
förankring bakåt i tiden eftersom 
jag var med när Salt bildades 
och var anställd under många 
år som missionskonsulent. 
Jag var bl a med och tog fram 
volontärprogrammet och det 
nya utbytesprogrammet. Detta 
i kombination med att jag varit 
missionär för EFS under fyra år 
i Addis Abeba gör att jag även 
kan bidra med internationella 
perspektiv och erfarenhet.

Jag fortsätter bära Salt, 
våra ledare och våra unga i 
ständig bön. Sedan vill jag 
få vända och vrida på saker 
ordentligt innan det fattas 
stora beslut, det tror jag 
är bra.

EMMA
BOIJE
39 år, Göteborg

MÅNS
WIELAND
24 år, Uppsala

BENNER 
LÖWENHAM
62 år, Kalmar

VIKTORIA
NORDÉN
45 år, Furulund

SANDRA
ÅHMAN
27 år, Malmö
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Flyga. Och hjälpa andra att 
flyga.

Vara supersnabb och 
kunna hoppa jättelångt och 
jättehögt

Förmåga att ständigt kunna 
uppmuntra människor som 
jag möter i min vardag.

Fotografiskt minne Andas under vatten!

nyval nyval nyval nyval omval

Alla styrelsekandidater ej klara vid tryck av detta häfte.
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VERKSAMHETSPLAN
FÖR SALTS RIKSNIVÅ 2022–2025

* VAD ÄR LÄRJUNGASKAP/KRISTEN VÄXT?
Som kristna är vi kallade att växa i kunskap, kristuslikhet och gåvor 
genom 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 Mästaren, 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 
förstaplatsen i våra liv.

** VAD ÄR MISSION?
Missionen som sådan är Guds. Det är Gud som kallar, handlar och 
välsignar (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 evangeliet 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 medmänniskan 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 sju 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 Hemmakonceptet vill vi lyfta familjens och församlingens betydelse för barns och ungdomar 
trosutveckling, genom pedagogiskt material och resurser som uppmuntrar till att låta tron vara en 
naturlig del av vardagen.

• 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.

• Genom nyårslägren Livskraft vill vi skapa mötesplatser för ungdomar att få kunskap, kraft och verktyg 
för att leva som kristna i sin vardag.

• Genom den digitala resursbanken Salt+ vill vi ge lokala ledare tillgång till undervisning inom 
lärjungaskap, ledarskap och Bibel.

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

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.

Under 2022-2023 vill vi fokusera på detta genom att:
• Tillsammans med EFS internationella avdelning genomföra mötesplatsen Ung i mission, där 

ungdomar och unga vuxna får fördjupa sig i internationell mission
• Utvärdera och förankra vår digitala resursbank Salt+ bland unga i vår rörelse
• Ta fram terminspaket för Soul Children som uppmuntrar och utrustar till en personlig tro

3. GENERATIONSÖVERSKRIDANDE RELATIONER I FÖRSAMLINGSLIVET
Salt vill ge näring för en tro som håller i vardagen. Att vara i en kristen gemenskap, där man får se och följa 
andra har varit av värde genom hela den kristna historien. Därför ser vi församlingslivet som en central del 
av den kristna vardagen. Våra barn och ungdomar behöver andliga förebilder att utrustas av och vandra 
tillsammans med. Eftersom det främst är i lokala kristna gemenskaper som barn och unga växer i sin tro, 
vill vi bidra till att barn och unga såväl som övriga generationer har en självklar plats i våra gemenskaper.

Under 2022-2023 vill vi fokusera på detta genom att:
• Sprida våra resurser inom Hemma-konceptet
• Sprida våra uppdaterade Bial-resurser till lokala församlingar och föreningar
• Tillsammans med EFS bjuda in till demokratiforumet Byggplats
• Undervisa om hela församlingens betydelse för barn och ungas tro och särskilt lyfta fram mentorskap
• Bjuda in till fortsatt dialog med EFS om hur vår rörelse kan arbeta tillsammans kring frågor som rör 

barn och familj

Under 2022-2023 vill vi även:
• Underlätta lokalföreningarnas kommunikation med Salt riks genom att ta fram en ny hemsida för Salt
• Underlätta den digitala medlemsrapporteringen och jobba aktivt med medlemskap i Salt

FOKUSOMRÅDEN FÖR 2022-2025

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 2022-2023 vill vi fokusera på detta genom att:
• Tillsammans med regioner och distrikt ta personlig kontakt med alla lokala Salt-föreningar
• Bjuda in till nationella ledarforum, såsom Jesus till barnen-konferensen, scoutledarhelgen Redo att 

leda och ledarträff för Soul Children
• Initiera ledarutbildningar om att skapa trygga miljöer och förebygga fysiska och andliga övergrepp 

mot barn och unga



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

018-430 25 80
@saltiefs


