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SALTS ORGANISATION
Salt är organiserat som demokratiska 
lokalföreningar som sammansluts i 
distrikt 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 distriktsnivå kan 
lokala föreningar samarbeta och 
resurser finnas för att stödja och 
fokusera lärjungaträningen. Ansvaret 
för distriktsnivån ligger på de flesta 
håll på EFS. Riksnivån har i uppgift 

att stödja distrikt 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 Jonatan Janerheim (ordf), Daniel 
Forsberg (vice ordf), Maria Bengtsson 
(sekr), David Folkesten, Olle Rosenius, 
Simon Simonsson, Filippa, Starfelt, 
Eric Voelz, Jessica Reijer, Jonathan 
Häggbom-Holmlund, Astrid Westling 
och Johannes Weister.

Under hösten har styrelsen bestått 

av Maria Bengtsson (ordf.), Daniel 
Forsberg (vice ordförande), Jessica Reijer 
(sekreterare), Olle Rosenius, Simon 
Simonsson, Filippa Starfelt, Eric Voelz, 
Astrid Westling, Jonathan Holmlund-
Häggbom, Hannes Dahlbäck, Sandra 
Åhman, Sofia Ståhl.

Under 2019 har styrelsen haft 
sju protokollförda sammanträden, 
varav två var telefonmöten samt ett 
konstituerande, under sammanlagt 
10 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 

INLEDNING
Året 2019 har kantats av nya rutiner och frimodiga steg framåt. Vi har under många år drömt om ett digitalt 
medlemsregister, för att hjälpa brygga mellan Salt och EFS samt underlätta för våra lokala föreningar, och nu är 
det verkligen på gång. Större delen av 2019 ägnades åt att fundera, planera och strukturera vårt nya system och 
övergången till det. Själva lanseringen sker VT 2020 och vi är så tacksamma för detta. 

En del personal har bytts ut och vi har anställt ytterligare en projektkoordinator som arbetat med scouting och 
medlemsfrågor i rörelsen. 

Sommaren 2020 skulle det återigen Patrullriks ägt rum men på grund av Covid-19 blev vi tvugna att ställa in. Men 
oavsett det så innebar  2019 verkligen varit ett scoutingens år. Det har planerats under många timmar, volontärer har 
rekryterats och LÄKO har jobbat på under slit och bön. Vi tro inte att arbetet varit förgäves och fortsätter att be för 
detta och hoppas att oavsett när nästa Patrullriks blir ska bli till välsignelse för många. 

När det kommer till Soul Children måste vi säga att vi spände bågen rejält och satsade på en större och mer påkostad 
festival än tidigare år. Vi firade 5 år och det var en fantastisk festival med körer från hela Sverige. I och med detta 
festival-år passade vi på att öppna upp för start av Soul Teens-körer i Sverige!

skatten-arbetet med nytt terminsmaterial har fortsatt om än i ett något långsammare tempo pga lägre arbetskraft 
på kansliet. Under året har vi funderat mycket kring vår framtid med skatten och kom mot årsslutet kom vi fram till 
beslutet att avsluta vårt nuvarande avtal gentemot Norge. Istället har en process om ett nytt avtal påbörjats.

Under nyårshelgen 19/20 arrangerades Livskraft på tre olika ställen runtom i landet - Mittsverige, Västerbotten och 
Norrbotten. I år hade vi även för andra året i rad Livskraft Sommar som ägde rum i Mobackenkyrkan i Skellefteå under 
augusti månad.  Målgruppen för dessa läger är årskurs 9 upp till 25 år. Sammanlagt deltog ca 300-350 deltagare och 
ledare på de olika lägren. Många ungdomar längtar efter mer av Jesus och vi är glada att Livskraft får vara ett sådant 
läger där vi möjliggör plats och tid för detta. 

Konferensen Livsväg som vi arrangerar tillsammans med EFS har även den fortsatt växa. För fjärde året i rad anordnades 
konferensen i Uppsala och i år var det 140 deltagare i åldrarna 18-35 som deltog och lyssnade på undervisning med 
temat “Livet med Helige Ande”. Det finns ett stort behov av undervisning, ledarträning och mötesplatser för unga 
vuxna i vår rörelse och planeringen för konferensen 2020 är i full gång med hopp om att ännu fler personer ska delta 
och bli utrustade till ett liv med den Helige Anden!

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 2019.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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vår tid utifrån de behov vi ser och för att 
barn och unga ska få lära känna, komma 
till tro på och följa Jesus.

FÖRENINGS- OCH 
MEDLEMSSTATISTIK

I slutet av 2019 hade Salt 130 
anslutna föreningar. Av dessa var 107 
var aktiva, vilket är en ökning med 
sex stycken från föregående år! Under 
2019 anslöt sig tre nya föreningar: 
Salt Kustkyrkan, Salt Infjärden och 
Ljungby Soul Children. Tre föreningar 
förklarades strukna. Medlemsantalet 
var 6 072 stycken, vilket är att jämföra 
med fjolårets 6 081. Antal medlemmar 
6-25 år var 5 290. 

EKONOMI
2019 var ekonomiskt sett ett mycket 
bra år. Salt har gjort ett redovisat 
resultat på +388 tkr, trots ett 
budgeterat underskott på -130 tkr. 
Detta främst av följande orsaker: 
Två arv där personer testamenterat 
pengar till oss respektive BIAL (+173 
tkr), sjukskrivningar och ledighet 
bland personal (+163 tkr), en större 
rikskollekt än förväntat (+94 tkr), 
ett oväntat överskott från Soul 
Childrenfestivalen i Örebro (+59 tkr), 
samt övriga poster som bidrar positivt 
till resultatet.
Insamlade gåvor uppgick till 726 
tkr. Salt har ett avtal med EFS som 
dock garanterar oss 1 miljon i gåvor, 
varför detta har utbetalats. Utöver 
dessa reguljära gåvor fick vi 594 tkr 
i form av en delad rikskollekt från 

Svenska kyrkan. Vi har även fått ett 
arv som tidigare nämnt. Statsbidraget 
från MUCF (Myndighetens för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 
blev 1 885 tkr. 290 tkr, före avdrag 
för försäkringsavgift, delades ut som 
start- och föreningsbidrag till lokala 
Salt-föreningar. 

ANSTÄLLDA
Johanna Björkman arbetade som 
generalsekreterare på 100 %, men 
var föräldraledig på 100 % fram till 
augusti.
Amanda Vadian arbetade 100% 
som vikarierande generalsekreterare 
fram till augusti och tillträdde sedan 
som biträdande generalsekreterare 
på 80%, 50% tillsvidare samt 30% 
projekttjänst två år framåt.
Rakel Brandt arbetade som skatten-
redaktör på 70 % och var tjänstledig 
för studier på 20% samt sjukskriven 
på en procent under hösten.
Victor Forssman arbetade som 
projektkoordinator på 80%.
Amanda Frankner vikarierade under 
våren som kommunikatör på 50% 
och tillträdde som ordinarie i augusti. 
Under hösten ökade tjänsten till 60%.
Markus Holmström Våren: 
Tjänstledig från tjänsten som 
kommunikatör (40%), arbetade 10% 
som biträdande generalsekreterare och 
var föräldraledig på resterande 40%.
Hösten: Avslutade sin tjänst som 
kommunikatör samt delar av tjänsten 
som biträdande generalsekreterare. 
Hade 30% tjänst men var 
föräldraledig på 20%. Från årsskiftet 

2019/2020 har Markus en tjänst på 
20% men är föräldraledig på hela den 
tjänsten.
Charlotta Nordström vikarierade 
under våren som biträdande 
generalsekreterare på 40% och vid 
höststarten tillträdde hon som ny 
projektkoordinator på 40% med fokus 
på förening och scouting.
Maria Ottestig arbetade som 
samordnare för Soul Children på 50% 
och som skatten-inspiratör på 20%. 
Hon var sjukskriven en period under 
hösten.
Maria Smeds sade upp sig som 
samordnare för Soul Children och 
avslutade sin tjänst i januari.
Sofia Svensson arbetade 15% som 
BIAL-inspiratör.
Simon West arbetade som ekonom 
och statistikansvarig på 100% fram 
till mars.
Elias Moberg tog sedan över 
och arbetade som ekonom och 
statistikansvarig på 100%.

Tjänstevolymen var under våren 
515% och under hösten 595%. 

SALTS 
SVERIGEARBETE
Läger och konferenser
För första gången på länge arrangerade 
Salt ett separat årsmöte skilt från EFS 
årskonferens, som gick av stapeln 
den 11 maj i Uppsala. På plats fanns 
ca 50 deltagare varav 29 deltagare 
med röstberättigade ombud. Efter 
årsmötet bjöd Salt på pizza till alla. På 

ANSTÄLLDA!
Övre raden: Johanna Björkman, 
Amanda Vadian, Rakel Brandt, Victor 
Forssman

Mittersta raden: Amanda Frankner, 
Markus Holmström, Elias Moberg, 
Charlotta Nordström

Undre raden: Maria Ottestig, Maria 
Smeds, Sofia Svensson, Simon West
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kvällen firades gudstjänst tillsammans 
med unga vuxna-gruppen Luk24 i 
Lötenkyrkan. River Blom predikade 
över temat “Evangelisation”.

Salt medarrangerade ungdoms- 
och evangelistspåret under EFS 
årskonferens den 30 maj-2 juni i 
Örnsköldsvik. Totalt deltog ett 80-
tal ungdomar och ledare i detta spår. 
Likaså anordnades ett barnspår med 
aktiviteter under dagarna. Ett drygt 
20-tal barn anslöt till gullivers gäng 
under temat Jesus till alla och fick 
lära sig om att alla är barn till Jesus 
som är kung. De pysslade skattkistor, 
gjorde prins- och prinsesskronor. 
Barnen fick dansa, leka och sjunga 
tillsammans. Äventyrarna och gullivers 
gäng hade gemensamma kvällsmöten 
med besök av familjen Hyllerud. Hela 
barnens konferens avslutades med en 
Skattengudstjänst.

Helgen 4–6/10 anordnades 
konferensen Livsväg för fjärde året i 
rad. Konferensen hölls i Uppsala och 
i år var det ca 140 deltagare och 50 
ledare. Åldersgruppen för konferensen 
är 18-35  år och årets tema var “Livet 
med Helige Ande” med huvudtalaren 
Sarah Hinlicky Wilson - från USA 
men som bor i Japan. Arrangörerna 
var Salt tillsammans med EFS, 
Johannelund samt EFS-föreningarna 
Lötenkyrkan och EFS Mikaels. 
Utvärderingarna visar att konferensen 
var mycket lyckad. I December hölls 
en kick-off dag för planeringsgruppen 
för Livsväg 2020.

Under nyårshelgen 19/20 arrangerades 
Livskraft på tre olika ställen runtom 
i landet - Mittsverige, Västerbotten 
och Norrbotten. I år hade vi även för 
andra året i rad Livskraft Sommar 
som ägde rum i Mobackenkyrkan 
i Skellefteå under augusti månad.  
Målgruppen för dessa läger är årskurs 
9 upp till 25 år. Sammanlagt deltog 
ca 300-350 deltagare och ledare på de 
olika lägren.

Teamlinjen
Teamlinjen är Salts teamträningsskola 
i Sverige. Visionen är att få vara 
en växtplats där deltagaren 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.
 
Under våren hade Teamlinjen 
8 stycken teamare på fem olika 
ställen: EFS-kyrkan Ängelholm, 
EFS Örnsköldsvik, KRIK Uppsala, 
EFS-kyrkan Östersund och 
Equmeniaförsamlingen i Floda. 
Under hösten började ett nytt läsår 
med 7 stycken teamare på fyra ställen: 
EFS-Kyrkan Hörby, EFS-Helsingborg, 
Öjersjökyrkan EFS och Kungsporten 
Huskvarna (EFK).

Björn Sylvén arbetade 30% från 
Åredalens folkhögskola med 
Teamlinjen.

Barn och söndagsskola
Under 2019 har Salt fortsatt ge ut 
söndagsskolematerialet skatten, 
med produktion, utskick till vår 
och höst, löpande hantering av 
materialet online och kontakt med 
abonnenter. Ledarmejl går var tredje 
vecka till omkring 500 ledare. Två 
inspirationsträffar har anordnats på 
olika platser i landet, på önskemål från 
olika församlingar och föreningar.

Som en del av det nationella 
söndagsskolenätverket var Salt med 
och anordnade en stor Jesus till 
barnen-konferens i Uppsala i mars 
2019. 

Soul Children
Under 2019 har rörelsen firat 
5-årsjubileum i Sverige. Extra 
passande att det just detta år var dags 
för Soul Children-festival. Orten 
blev Örebro och där samlades ca 450 
deltagare från hela landet. Det satsades 
betydligt mer på denna festival än 
tidigare med bl.a. större budget, 
större lokal, ljud/ljus, profilprodukter 
mm. Utöver denna satsning har 
terminsmaterial som vanligt getts ut 

och arbetet med den nya hemsidan 
påbörjades.

Under vårterminen hade Soul 
Children ett samarbete med David 
Media och använde deras andaktshäfte 
Livet med dig i terminsmaterialet. 
Även terminslåten var kopplad till det 
samarbetet.

Andaktsmaterialet för höstterminen 
skrev bl.a. några av Salt-styrelsens 
medlemmar.

En ökad satsning på koreograferade 
låtar har gjorts under året då detta är 
något som önskats från körer runt om 
i landet.

Under året har det tillkommit nya 
körer och några har valt att pausa eller 
avsluta. Soul Children har nu totalt 
44 körer.

Byggplats
I början på året arrangerades 
Byggplats återigen. Vi höll till på 
Hagabergs folkhögskola och var runt 
45 deltagare, med representanter från 
flera regioner/distrikt samt EFS och 
Salts styrelser. Det blev en helg full av 
goda samtal, idéer, undervisning och 
motionsskrivande. Det skickades in 
hela fyra motioner till respektive Salt/
EFS årsmöte som skrevs på byggplats. 
Vi är tacksamma för gemenskapen och 
de framtidsvisionerande samtalen som 
hölls.

Medlemsregistret
Vi har under många år drömt om ett 
digitalt medlemsregister, för att hjälpa 
brygga mellan Salt och EFS samt 
underlätta för våra lokala föreningar, 
och nu är det verkligen på gång. Större 
delen av 2019 ägnades åt att fundera, 
planera och strukturera vårt nya 
system och övergången till det. Själva 
lanseringen sker VT 2020 och vi är så 
tacksamma för detta.

Scouting
Salt Scout gick 2019 in i sjunde året 
som samverkansorganisation med 
Scouterna och trettioförsta året som 
scouter!
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Planeringen av Patrullriks 2020 har 
varit i full gång men i mars 2020 
fattades det svåra beslutet att ställa 
in lägret på grund av Covid-19. 
Lägret skulle ha hållits i juli-augusti 
på Vässarö utanför Stockholm. I 
planeringen har representanter från 
bl.a. både Salt riks och Salt mittsverige 
funnits med. Nu förs diskussionen 
istället om var och när nästa 
Patrullriks kan äga rum.

Under 2019 har vi omfokuserat 
våra resurser och vårt arbete 
med scouterna där vi i hela 
organisationen valt att arbeta mer 
med ledarträning och lärjungaträning 
för alla våra medlemmar. Detta 
har inneburit att vi inte längre 
har en anställd scoutkonsulent 
utan projektkoordinatorer som 
jobbar med dessa frågor i alla våra 
verksamhetsgrenar. 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
BIAL och internationella 
utbyten
Barn i alla länder (BIAL) är barnens 
egen missionssatsning och sker i 
samarbete med EFS. Under 2019 
samlades drygt 1,7 miljoner kronor 
in till projekt i Eritrea, Etiopien, 
Somalia, Tanzania och Indien samt 
till satellitkanalen SAT-7 och skatten 
– på äventyr med Gud. Våra BIAL-
missionärer har varit Ulf Ekängen och 
Nora Sandahl i Tanzania.

BIAL har en arbetsgrupp på ideell 
basis som arbetar med att utveckla 
BIAL-konceptet och som finns 
tillgänglig för BIAL-information 

i lokala sammanhang. Gruppen 
hade under året en träff i Uppsala 
och två telefonsammanträden. 
BIAL-aktiviteter anordnades på 
Barnens konferens i Örnsköldsvik 
i en barngudstjänst med Haki och 
Raffael, en BIAL-utställning och 
på temasamlingar varav en med 
medverkan av hemkomna EFS-
missionärerna Gunnar och Monika 
Edmark. 

I sju nummer av Budbäraren har BIAL 
haft ett eget uppslag med aktuella 
reportage och tips för aktiviteter och 
insamling. Den tecknade BIAL-serien 
har publicerats i varje nummer av 
Budbäraren. Den illustreras av Anna 
Andersson på Novembersol och 
medförfattare är Sofia Svensson.

Under året har alla barns rätt att gå 
i skola (VT) och rätt till tro (HT) 
lyfts fram i det internationella 
missionsprojektet i skatten. 
Söndagsskolorna har samlat in pengar 
till BIAL och även Soul Childrens 
insamlingskampanj ”SoulMate” har 
hakat på BIAL-insamlingen.

Som en uppföljning på den BIAL-
resa för barnledare till Tanzania 
som genomfördes hösten 2018 så 
har förberedelserna påbörjats för ett 
returbesök under året. Noltorpskyrkan 
i Alingsås bjuder tillsammans med 
EFS och Salt in tre söndagsskolledare 
tillsammans med Nora Sandahl till ett 
Sverige-besök för fortsatt utbyte kring 
barn och kristen mission.

Under året har EFS internationella 
avdelning övertagit det 
praktikantprogram som Salt bedrev 
under många år med Sida-medel. De 
unga praktikanternas närvaro hos 
EFS partners i Etiopien, Tanzania och 
Irak berikar även Salts internationella 
mission genom relationer och nya 
perspektiv.

SALTS 
KOMMUNIKATIONS- 

OCH INFORMATIONS-
ARBETE
Salts verksamhet har under året 
omgärdats av ett informations- och 
kommunikationsarbete. Annonser för 
bland annat skatten, Soul Children, 
Salt+, Hemmakyrka, Livskraft och 
Livsväg har publicerats i tidningar som 
KRIK-nytt, Kyrkans tidning, Sändaren 
och Junia. Detta utöver de annonser, 
artiklar och information som under 
året publicerats i EFS missionstidning 
Budbäraren.

Hemsidor
Salt har under 2019 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.

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

• patrullriks.nu – hemsida för 
scoutlägret Patrullriks.

• soulchildren.se – hemsida för Soul 
Children. 

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

Nyhetsmail
Totalt har tre nyhetsmail från Salt 
skickats ut under 2019 till drygt 3300 
olika adresser. Dessutom har det 
skickats 5 nyhetsmail till skattens 
abonnenter och 8 nyhetsmail till Soul 
Childrens abonnenter.

Sociala medier och video
På sociala medier har Salt främst synts 
på Instagram och Facebook. Förutom 
Salts kanaler i dessa forum har Soul 
Children, skatten, Patrullriks och 
Livsväg haft egna Facebook-sidor.
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SLUTORD OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN
Som för många andra har året 2020 inletts på ett väldigt speciellt sätt. I mars fick Covid-19 ordentlig fäste i Europa 
och så även Sverige med många restriktioner som följd. Utifrån det har vi tvingats ställa om väldigt mycket i vår 
verksamhet och i vårt sätt att arbeta. På kort sikt har vi tvingats ställa in flera arrangemang och tänka om i hur vi 
stöttar våra lokala sammanhang. På lång sikt däremot fortsätter vi att hålla fokus på de behov och områden vi sedan 
innan identifierat.

Nationellt i Salt fortsätter vi det strategiska arbetet framåt, genom våra tre fokusområden Verktyg för kristen vardag, 
Ledarträning och Påverkan och inflytande. Vi ser och hör fortsatt om många behov i våra lokala sammanhang och vi 
vill som stödjande organisation att dessa behov ska väga tungt i de beslut och inriktningssteg vi fortsätter att ta även 
framöver. 

Ser vi fortsatt framåt är ett av de stora behoven som vi funderar på och jobbar med frågan om ledare. Här vill vi 
fortsätta att utrusta och stötta unga i sitt ledarskap och lärjungaskap men även uppmuntra äldre att vara förebilder 
och ledare bland unga. Vi behöver ta rygg på varandra för att lära oss och för att sedan lämna ansvaret vidare. Under 
året har vi fört samtal med EFS hur vi kan fortsätta att stötta och hjälpa varandra för att på bästa sätt fullfölja vårt 
uppdrag. I en rörelse som möter förändring behöver vi tänka ihop för att fortsätta vara relevanta i människors liv och 
funderingar.

Den största förändringen under det här året har varit att vi efter åtta år avslutat vårt avtal med Norska 
söndagsskoleförbundet gällande skatten. Det har inte varit en lätt process men vi har i bön och i mötet med nya 
behov landat i att skatten haft sin tid i sin nuvarande form och att Herren nu kallar oss in i något nytt. Vi står därför 
på tröskeln till ny mark i arbetet med barn och familj och en av de stora frågorna är hur vi uppmuntrar familjer att dela 
tron i hemmet. Vi ser med spänning fram emot vad Herrens ska leda oss in i kopplat till detta.

Salt har under året gett ut följande:
• Skrift Årsmöteshandlingar 2019
• Flyer Livsväg
• Affisch Livskraft Polar, Norr och Syd.
• Flyer och affisch Livskraft Sommar
• Skrift Andaktsmaterial Soul Children Våren 2019
• skatten-tidning, nytryck 2019
• Flyer skatten + Soul Children
• Affisch Soul Children Festival
• Affisch Saturday Night Live-konsert, Soul Children Festival
• Roll-up skatten
• Bok Hemmakyrka

Till skattens terminsmaterial ht 2019 utöver materialet i det 
internetbaserade planeringsverktyget:

• Terminshäfte

• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer
• Tala-måla-bilder 2 st
• Berättarbilder
• Missionsaffisch – Alla barn har rätt till tro och fred
• Närvaroaffisch Tusenfoting
• Utskrift av Samlingsvägledningar

Till skattens terminsmaterial vt 2020 utöver materialet i det 
internetbaserade planeringsverktyget:

• Terminshäfte 
• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer
• Tala-måla-bilder 3 st
• Berättarbilder
• Kartongbibel
• Utskrift av Samlingsvägledningar

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) (vt), Magnus Lennartsson 
(Mittsverige) (ht), Ronja Jakobsson (Västsverige) (vt), Jakob 
Axelsson (Västsverige) (ht), Albin Sjölund (Västsverige) 
(ht), Josefin Jakobsson (Sydöst-Sverige) (vt). Under 2019 
har distrikten Mittnorrland, Sydsverige och Sydöstsverige 
(ht) saknat representant i Centrala scoututskottet.  Daniel 
Forsberg, Olle Rosenius och Jonathan Häggbom-Holmlund 
har varit styrelsens representanter.

• Salts teologiska råd, med Jonatan Janerheim (vt), Jonathan 

Häggbom- Holmlund och Astrid Westling (ht) som styrel-
sens representanter. Övriga ledamöter har varit Johanna 
Björkman (med Amanda Vadian som vikarie vt), Kerstin 
Oderhem och Tomas Nygren.

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
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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.

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR FÖLJANDE
PERSONER SOM STYRELSEKANDIDATER:

Stadgeproposition till årsmötet 2020 
Ändring av åldersgräns för styrelsemedlemmar

Bakgrund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), den organisation som betalar ut statsbidrag till Salt, har gett 
oss i Salt påbackning på våra stadgar. De motsätter sig att vi i Salt har en paragraf i vilken vi reglerar åldern för styrelse-
ledamöter. I våra stadgar står det att en person för att bli invald i Salts riksstyrelse måste vara minst 16 år. MUCF önskar att 
vi tar bort denna paragraf, och om detta inte skulle göras riskerar vi att tappa statssbidraget. Följden av att ta bort stycket ur 
stadgarna blir således att det inte skulle finnas en lägsta ålder som behöver uppfyllas för att kunna bli invald i Salts rikssty-
relse.

Paragrafen som berörs är § 3.5 och lyder som följande: Alla beslut, utom i fråga om stadgeändring och upplösning av Salts 
riksorganisation, fattas med enkel majoritet. Om det finns fler kandidater än antalet platser sker val av styrelseledamöter med 
slutna sedlar. Mandattiden för styrelseledamot är två år. För att vara valbar till styrelsen måste man vara minst 16 år. Endast 
fem av det totala antalet ledamöter får vara över 27 år vid inträdet i styrelsen. Halva styrelsen väljs varje år. Fyllnadsval kan 
ske för kortare tid. Vid lika röstetal sker lottning.

Beslutet kan formellt träda i kraft inför 2021 års årsmöte, efter två på varandra följande årsmötesbeslut, vt 2020 och ht 2020 
(extrainsatt årsmöte).

Med detta som bakgrund föreslår styrelsen årsmötet 2020 att fatta ett första  beslut att stryka meningen  för att vara 
valbar till styrelsen måste man vara minst 16 år ur paragraf 3.5 .

Till §14 a) på dagordningen

I allt detta är vår bön och förhoppning att under Guds ledning få gå tillsammans med Honom för att utbreda Guds 
rike. Allt för att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus!

Uppsala 2020

Maria Bengtsson (ordf), Daniel Forsberg (vice ordf.), Jessica Reijer (sekreterare), Olle Rosenius, Simon Simonsson, Filippa 
Starfelt, Eric Voelz, Astrid Westling, Jonathan Häggbom- Hägglund, Hannes Dahlbäck, Sandra Åhman och Sofia Ståhl.
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Vad är viktigast för  
Salt riks i framtiden?

Trygg plats och 
gem

enskap där 
ungdom

ars inflytande 
väcks och lovsång får 
ta större plats.

Vad tror du att du kan tillföra  
i Salts styrelse?

Som
 ung åkte jag på m

ånga 
av de läger Salt anordnade 
i Skåne vilket skapat en 
m

ycket betydelsefull roll i 
m

in tro. N
u vill jag kunna 

ge vidare allt detta jag fått 
m

en också kom
m

a m
ed 

nytänkande idéer. För jag 
vill påstå att jag är någon 
som

 kan tänka utanför den 
traditionella ”boxen”.

nyval
nyval

Förm
åga att vara lyhörd, planera, 

reflektera och organisera. M
in 

förhoppning är att jag m
ed m

in 
erfarenhet av lägerverksam

het 
och ungdom

sgrupper både 
som

 deltagare och ex. 
konfirm

andledare, bidrar m
ed 

kloka och goda tankar och idéer 
kring Salts verksam

heter. M
in unga 

ålder gör dessutom
 att jag har en 

närhet till både ungdom
arna och 

verksam
heten.

Att vi fortsätter att vara salt 
m

en även ljus i vår tid. Detta 
genom

 att leva för att barn 
och unga ska m

öta och få en 
levande tro på Jesus. M

en även 
under dessa tider av covid-19 
att vi skänker hopp till barn 
och unga genom

 att visa på att 
Gud är ännu större.

Vilken superkraft hade 
du velat ha?

Att kunna se in i 
fram

tiden. Eftersom
 jag 

är en hyfsat planerande 
och strukturerad 
person så skulle detta 
vara underlättande.

Teleportering så att 
m

an kan vara på flera 
ställen på en och 
sam

m
a dag!

DAN
IEL 

FO
RSBERG

23 år, Sundsvall

JESSICA 
REIJER
23 år, Göteborg

SO
FIA 

STÅH
L

34 år, Ö
rnsköldsvik

SAN
DRA

ÅH
M

AN
25 år, Göteborg

Vad är viktigast för  
Salt riks i framtiden?

Förm
edla Jesus till 

folken!
Att nå ut m

ed 
evangeliet på sätt som

 
leder till att barn och 
unga får lära känna 
Jesus.

Att nå ut m
ed 

evangeliet.
Att fortsätta följa Jesus 
och visa vår generation 
hur H

an förvandlar liv.

Vad tror du att du kan tillföra  
i Salts styrelse?

Styrelseerfarenhet, 
perspektiv och ett stort 
m

issionsengagem
ang

Erfarenheter av att vara 
aktiv inom

 rörelsen 
och att Salt leder unga 
till en personlig tro på 
Jesus, m

en även från 
m

in tid i styrelsen där 
jag gärna vill fortsätta 
bidra m

ed att sitta som
 

sekreterare.

Jag tror jag kan 
vara m

ed och tänka 
fram

åt m
en också 

här och nu, i frågor 
kring barnfam

iljer och 
ungdom

ar fram
förallt.

Bön, uppm
untran, 

urskiljning och 
punktlighet.

om
val

om
val

om
val

om
val

Vilken superkraft hade 
du velat ha?

Tankeläsning.
Att kunna teleportera 
m

ig vart jag vill.
Att kunna flyga.

Som
 m

am
m

an i The 
Incredibles, extrem

t 
flexibel.
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Utfall 
2018

Budget 
2019

Utfall 
2019

Detalj-
budget 

2020

Ram-
budget 

2021
INTÄKTER
Statsbidrag 1 736 279 1 885 000 1 884 958 1 887 000 1 900 000
Insamling/kollekter 1 096 899 1 100 000 1 063 981 1 154 000 1 000 000
Delad rikskollekt i Svenska kyrkan 356 477 500 000 594 481 225 000 500 000
Ledning och allmänt 206 860 182 000 174 062 143 000 200 000
Styrelse och årsmöte 0 0 1 200 2 000 0
Projektkoordinator 40 000 0 41 390 0 0
Barn, familj och musik 3 630 3 000 3 000 3 000 3 000
skatten 741 874 708 000 738 977 388 000 15 000
Soul Children 101 858 198 000 445 564 107 000 500 000
Ungdom (Teamlinjen, Läger) 83 435 90 000 105 969 112 000 130 000
Scout 0 0 100 0 0
Fonder och bidrag 0 0 1 125 0 0
Komunikation & materialproduktion 29 910 8 000 6 555 8 000 10 000
Internationell Mission 583 806 174 000 235 633 140 000 200 000
SUMMA intäkter 4 981 026 4 848 000 5 296 995 4 169 000 4 458 000 

KOSTNADER
Ledning och allmänt -1 767 860 -1 863 000 -1 820 612 -1 901 000 -2 050 000
Styrelse och årsmöte -132 288 -132 000 -194 087 -52 000 -195 000
Projektkoordinator -254 789 -535 000 -440 874 -565 000 -635 000

Barn, familj och musik -572 882 -538 000 -343 095 -516 000 -585 000

skatten -656 298 -713 000 -743 256 -440 000 -7 500

Soul Children -199 402 -336 000 -472 914 -316 000 -500 000
Ungdom (Teamlinjen, läger) -84 950 -86 000 -113 347 -74 000 -100 000
Scout -26 379 -20 000 -77 095 0 -30 000
Patrullriks -1 697 -5 000 -843 -5 000 0
Fonder och bidrag -298 225 -296 000 -270 225 -313 000 -300 000
Komunikation & materialproduktion -271 933 -336 000 -308 336 -339 000 -370 000
Internationell mission -454 729 -118 000 -124 204 -112 000 -135 000
SUMMA kostnader -4 721 432 -4 978 000 -4 908 888 -4 633 000 -4 907 500 

PERIODENS RESULTAT 259 594 -130 000 388 107 -464 000 -449 500 
    

EGET KAPITAL (BERÄKNAT) 2 976 188 2 846 188 3 364 295 2 900 295 2 450 795

EKONOMI
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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 2020-2021 vill vi fokusera på detta genom att:
• Motivera och utmana unga att leva och forma församling.
• Utveckla resurser till hjälp för familjer att tala om och leva ut tron i hemmet.
• Verkställa och understödja det digitala medlemsregistret för att lättare kunna nå ut till våra 

medlemmar och minska det administrativa arbetet för de lokala ledarna.
• Utveckla och utvärdera vår digitala resursbank Salt+ för alla i rörelsen.
• Fortsätta utvecklingsarbetet med unga vuxna-konferensen Livsväg utifrån de nya förutsättningarna 

kopplat till Covid-19.

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 
vara 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 2020-2021 vill vi fokusera på detta genom att:
• Göra om vår demokratiska struktur för att barn och unga ska få större möjligheter att påverka vår 

rörelse.
• Tillsammans med EFS fortsätta arbetet med att ta fram ett nytt koncept för årskonferensen för att 

skapa större engagemang bland alla generationer.
• Tillsammans med EFS jobba fram en plan och plattform för digitala årsmöten.

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 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 2020-2021 vill vi fokusera på detta genom att:
• Utveckla och utvärdera vår digitala resursbank Salt+ för alla ledare i rörelsen.
• Vara med och inbjuda till en ekumenisk nationell ungdomsledarkonferens år 2021.
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VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR
Till årsmötespresidium
Ordförande: My Nygren
Vice Ordförande: Charlotta Nordström
Sekreterare: Amanda Vadian
Bisittare: Johanna Björkman, generalsekreterare

Till revisorer för statsbidragsansökan 
som skickas in 2020 
Simon Knutsson, Uppsala
Ej klar vid tryck av detta häfte

Till revisorer för 2020
Auktoriserade revisorer: 
PwC 556029-6740, huvudansvarig Malin Åkesson (ordinarie)
PwC 556029-6740 (suppleant)

Förtroendevalda revisorer: 
Per Ericson, Nyköping och Sven Karlsson, Mölndal (ordinarie) 
Ulf Jonsson, Umeå och Henry Almström, Skellefteå 
(suppleanter)
Eller de revisorer EFS årsmöte väljer för EFS 2020.

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 2021
Norrbotten: 
Monica Arndt (ordinarie)
Ej klar vid tryck av detta häfte (suppleant)

Västerbotten: 
Birgitta Bergner (ordinarie)
Ej klar vid tryck av detta häfte (suppleant)

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

Mittsverige: 
Simon Ström (ordinarie)
Olof Schelin (suppleant) 

Västsverige: 
Emanuel Gillberg (ordinarie)
Johanna Svensson (suppleant)

Sydöst-Sverige: 
Lucas Mellergård (ordinarie)
Ej klar vid tryck av detta häfte (suppleant)

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



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

018-430 25 80
@saltiefs

GE EN GÅVA 

    Swish: 123 393 09 55

    BankGiro: 900-9903 märkt Salt
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