
Verksamhetsplan för Salts centrala arbete 2013-2014 
 
Salts syfte är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.  
För Salts centrala arbete innebär detta att vi vill satsa på: 
 
Läger  

genom att fortsätta arbetet med Patrullriks, Livskraft x 4 och TEJP  
genom att utveckla arbetet med, och söka nya former för, Avtryck och Salts årsmöte 
 

Barnsatsningar 
genom att vidareutveckla och marknadsföra söndagsskolsatsningen SKATTEN – på äventyr med 

Gud 
genom att vara medarrangör till den nationella barnledarkonferensen Jesus till barnen, samt att 
genom det nystartade söndagsskolnätverket bära det ekumeniska arbetet med dessa frågor 
vidare 

genom att uppmuntra till fler satsningar för åldersgruppen 12-14 år 
 
Internationellt arbete 

genom att fortsätta att utveckla Salts volontärprogram, gärna i samarbete med någon av EFS 
folkhögskolor 

genom att sända våra första volontärer till Burma 
genom att fortsätta satsningen på teamresor till Etiopien  
genom att, i samarbete med EFS, utveckla vårt arbete med Barn I Alla Länder, delvis kopplat 
till söndagsskolsatsningen SKATTEN 

genom att delta i EFS internationella råd, missionskonferensen Följ mig samt 
missionsseminarierna på EFS och Salts årskonferens 

 
EFS Scout 

genom att fortsätta arbetet med att utveckla och stabilisera EFS Scout som en egen 
samverkansorganisation inom Scouterna 

genom att upprätta goda system för administration av EFS Scout på såväl central som lokal nivå  
genom att stödja och vidareutveckla arbetet i Centrala Scoututskottet 
genom att arrangera ett nationellt scoutledarforum 2013 
genom att arrangera Patrullriks i Gärdsmark 2014 

 
Musik 

genom att i samråd med Centrala Musikutskottet utveckla musiken i Salt  
genom att fortsätta utvecklandet av musikdelen av Salts söndagsskolsatsning SKATTEN 
genom att verka för utrustning av lovsångsteam och lovsångsledare 

 
Medlemskaps- och demokratifrågor 

genom att uppmuntra fler sammanhang i EFS och Svenska kyrkan att bilda Saltföreningar 
genom att arbeta med frågan om övergången Salt-EFS på lokalplanet, samt genom att 
inspirera till att vara med i en lokal förening/församling 

genom att på både styrelse- och kanslinivå utveckla kommunikationen med Saltdistrikten 
genom att utveckla och peppa för Salts årsmöte 
genom att delta i ”Byggplats EFS” 

 
 
 
 
 



Ledarutveckling 

genom att aktivt arbeta med synen på ledarskap och ledarskapsträning i Salt och EFS 
genom att finna och skapa miljöer där man kan växa som ledare 
genom att uppmuntra våra medlemmar att avsätta tid för en bibelskola eller liknande 
genom att vidareutveckla arbetet med Team Jesus Generation i samarbete med Hållands 
folkhögskola 

 
Relationer 

genom att aktivt delta i de ekumeniska forumen SKUR (Sveriges Kristna UngdomsRåd), 
SMR (Svenska MissionsRådet), NIMBU (Nordiska Inremissionernas Barn- och 
Ungdomsnätverk), Nordiska söndagsskolekommittén samt det nationella 
söndagsskolnätverket 

genom att bibehålla och fördjupa gemenskapen med övriga barn- och ungdomsorganisationer 
med luthersk koppling: Svenska Kyrkans Unga, Credo, Evangelisk Luthersk Ungdom och 
ungdoms-oas 

genom att bibehålla och fördjupa gemenskapen med Scouterna, KRIK och Pannkakskyrkan 
 

Materialproduktion och kommunikation 
genom att ge ut ytterligare material för den lokala barn- och musikverksamheten, i första 
hand kopplat till söndagsskolesatsningen SKATTEN 

genom att göra en genomlysning av Salts informations- och kommunikationsarbete, och 
bland annat utveckla en ny hemsida för Salt 

 
Ekonomi 

genom att utöka antalet bidragsgrundande medlemmar och föreningar 
genom att öka givandet från såväl individer som föreningar 
genom att söka efter stiftelser, fonder och sponsorer som på olika sätt kan bidra till Salts 
verksamhet 

 
Miljö- och rättvisearbete 

genom att se över vår negativa miljö- och klimatpåverkan och försöka minska denna 
genom att i vår verksamhet hålla frågor som har att göra med rättvisa, social omsorg och 
enkel livsstil levande 

genom att eftersträva att producera våra böcker, foldrar och profilprodukter på ett 
miljövänligt sätt 

 
Allt detta vill vi göra som en rörelse inom Svenska kyrkan, med Jesus som vårt centrum och med en längtan att få 
vara ett salt och ett ljus både för Sverige och svensk kristenhet. 


