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Året 2018 har i mångt och mycket varit ett år av att komma in i nya rutiner. Vi har under tidigare år lagt mycket
tid på strategiprocesser med fokus på organisation och att söka Guds kallelse för denna nya tid. 2018 har varit
året där vi försökt landa i detta nya arbete. Mycket personal har bytts ut och vi har även satsat på att anställa en
projektkoordinator som till stor del har arbetat med ledarutveckling i rörelsen. Detta hoppas vi ska bära riklig frukt
de kommande åren.
Både i SKATTEN och Soul Children var året 2017 ett år av förändring och nytänk där vi i SKATTEN gjorde om hela vårt
digitala planeringsverktyg och där vi i Soul Children gick in i samarbete med Equmenia. Dessa förändringar har under
året 2018 fått sätta sig och vi är glada över att båda dessa projekten fortfarande växer och får vara till stor glädje för
många barngrupper runt om i vårt land.
Under 2018 satte vi både vårt volontärprogram och vår outreach på paus dels på grund av omprioriteringar i arbetet
men också för att vi inte längre fick bidrag för det av SIDA. Vårt internationella arbete har däremot inte upphört.
Under hösten åkte BIAL med 25 personer från olika föreningar i landet på en resa till Tanzania och besökte våra BIALmissionärer, Ulf och Nora. De besökte även flera olika söndagsskolor och deras ledare för att utbyta erfarenheter och
kunskap samt att lära sig om den lokala kyrkans behov, utmaningar och glädjeämnen.
Konferensen Livsväg som vi arrangerar tillsammans med EFS har även den fortsatt växa. För tredje året i rad anordnades
konferensen i Uppsala och i år var det 130 deltagare i åldrarna 18-35 som deltog och lyssnade på undervisning med
temat “Vägen, sanningen och identiteten”. Det finns ett stort behov av undervisning, ledarträning och mötesplatser
för unga vuxna i vår rörelse och planeringen för konferensen 2019 är i full gång med hopp om att ännu fler personer
ska deltaga och få 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 2018.

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 disriktsnivån 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), David
Folkesten (vice ordf), Maria Bengtsson
(sekr), Filippa Starfelt, Ingrid Perbo,
Johannes Weister, Simon Simonsson,
Olle Rosenius, Eric Voelz, Magdalena
Jerlström, Charlotta Nordström och
Daniel Forsberg.
Under hösten har styrelsen 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-
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ANSTÄLLDA!
Övre raden: Johanna Björkman,
Amanda Vadian, Rakel Brandt,
Victor Forssman
Mittersta raden: Amanda
Frankner, Markus Holmström,
Maria Ottestig, Maria Smeds
Undre raden: Sofia Svensson,
Simon West, Sofia Ödman

Holmlund, Astrid Westling och Johannes
Weister.
Under 2018 har styrelsen haft fem
protokollförda sammanträden, varav
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
vår tid utifrån de behov vi ser.

FÖRENINGS- OCH
MEDLEMSSTATISTIK
Salt hade vid 2018 års utgång 133
anslutna föreningar varav 101 var
aktiva. Det är en minskning med 4
föreningar (-3 %) från föregående
år. Under 2018 anslöt sig 2 nya
föreningar:
Salt
Johannebergs
församling och Salt Julita. 3 föreningar
lades ned stadgeenligt och 3 föreningar
förklarades strukna.
Salt hade vid 2018 års utgång 6 601
medlemmar varav 5 627 i åldrarna
6-25. Det är en minskning med
152 medlemmar (2 %) jämfört med
föregående år. Antalet medlemmar i
åldrarna 6-25 år 2018 ligger till grund
för statsbidragen till Salt för 2020.
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EKONOMI
2018 var ekonomiskt sett ett mycket
bra år. Överskottet på 260 tkr förklaras
av intäkter i nivå med budget i
kombination med lägre kostnader.
Överskottet beror dels på tjänster
med vikarier, ett högre bidrag från
MUCF än först budgeterat samt att vi
exempelvis inte under året producerat
profilprodukter.
Insamlade gåvor uppgick till 1 478 tkr
kronor varav 356 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 1 736
tkr. 266 tkr (15 %), före avdrag för
försäkringsavgift, delades ut som startoch föreningsbidrag till lokala Saltföreningar.
Salt fick 70 000 kronor i bidrag
från Stiftelsen Konung Gustaf V:s
90-årsfond för att genomföra den
nordiska ledarkonferensen Boot Camp.

föräldraledig på 100 % från augusti
och framåt.
Rakel Brandt arbetade som skattenredaktör på 70 %.
Markus
Holmström
arbetade
under våren 50 % som biträdande
generalsekreterare och 40% som
kommunikatör. Under hösten 50%
som biträdande generalsekreterare
och var tjänstledig 40 % som
kommunikatör.
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 %
under våren och var tjänstledig på 25%
under hösten.
Sofia Svensson arbetade fram till mitten
av februari som missionskonsulent och
BIAL-inspiratör på 45 %. Från mitten
av februari och framåt arbetade Sofia
15% som BIAL-inspiratör.
Sofia Ödman arbetade under hela året
som SKATTEN-inspiratör på 30%.

Delar av året

ANSTÄLLDA
Hela året
Johanna Björkman arbetade som
generalsekreterare på 100 %, men var

Amanda Vadian vikarierade 100 %
som generalsekreterare från mitten av
augusti och framåt.
Amanda Frankner vikarierade som
kommunikatör på 50% från augusti

och framåt.
Maria Ottestig vikarierade som
samordnare för Soul Children på 25%
under hösten.
Victor Forssman arbetade under
sommaren 20% som projektkoordinator.
Från mitten av augusti och framåt arbetade
han 80% som projektkoordinator.
Tjänstevolymen var under våren 460
% och under hösten 520 %.

SALTS
SVERIGEARBETE
Läger och konferenser
Den 10–13 maj arrangerades EFS
och Salts årskonferens i Luleå.
Delar av programmet, liksom Salts
årsmöte den 11 maj, genomfördes
i Salts regi. Istället för en renodlad
ungdomskonferens inbjöds det till
ett ungdomsspår som deltog i och
medverkade i de stora samlingarna
på vuxenkonferensen och därutöver
satsade på att bygga gemenskap. Totalt
deltog 52 ungdomar och 6 ledare i
ungdomsspåret. Likaså anordnades
ett barnspår med aktiviteter under
dagarna och gudstjänster för liten och
stor i Domkyrkan på kvällarna. Ett
drygt 20-tal barn anslöt till barnspåret
under temat Guds superhjältar.
De gjorde bland annat utflykt till
världsarvet Gammelstad kyrkstad,
pysslade superhjältemantlar och sjöng
och dansade.
Helgen 5–7/11 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 ca 130 deltagare. Temat var
“Vägen, sanningen och identiteten”
och huvudtalare var Hans Weichbrodt
från Oas-rörelsen. Utvärderingarna
visar att konferensen var mycket
lyckad.
Under nyårshelgen 18/19 arrangerades
Livskraft på tre olika ställen runtom i
landet. Istället för att arrangera ett läger
i Mittsverige samplanerades Livskraft
syd och en bussresa organiserades.
I år hade vi även för första året

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 430 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 8
teamare som var fördelade på fyra
olika utbildningsplatser: EFS-kyrkan
Ängelholm, EFS Örnsköldsvik,
Lötenkyrkan Uppsala och KRIK
Uppsala.
Under hösten började ett nytt
läsår med 9 stycken teamare på fem
olika ställen: EFS-kyrkan Ängelholm,
EFS Örnsköldsvik, KRIK Uppsala,
EFS-kyrkan
Östersund
och
Equmeniaförsamlingen i Floda.
Björn Sylvén arbetade 30%
från Åredalens folkhögskola med
Teamlinjen.

Barn och söndagsskola
Under 2018 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. Runt tio
inspirationsträffar har anordnats på
olika platser i landet, på önskemål från
olika församlingar och föreningar.
Som
del
av
det
nationella
söndagsskolenätverket var Salt med och
anordnade regionala inspirationsdagar
för Jesus till barnen i Göteborg,
Linköping och Umeå i mars 2018.

Soul Children

I september gick Maria Ottestig in

som vikarie för Maria Smeds. Det är
fortsatt Salt och Equmenia som bär
Soul Children i Sverige med Salt som
huvudman. Under hösten gjordes en
rejäl genomgång av medlemsregistret
och vid slutet av året fanns då 36
aktiva körer. Under året har två körer
slutat och fem körer har pausat sitt
medlemskap.
Höstens temalåt ”Jesus Reigns”
blev tyvärr försenad i sin produktion
från Norge och i väntan på den fick
prenumererande körer i Sverige en
annan låt att lära sig. Andaktsmaterial
från Salt kom till terminsstarten och
utgick från temalåtens text.
I september hade Soul Children ett
spår på Gospelfestivalen i Stockholm.
Med på plats var bl.a. Oslo Soul Teens
och Norges Soul Childrens grundare
Ragnhild Hiis Ånestad samt Maria
Smeds och Maria Ottestig. I januari
hölls en stor Gathering i Värnamo för
130 personer. Soul Children-ansvarig
på Equmenia, Karin Bodell, höll i
Soul Children-spår under fem dagar
på Hönökonferensen i juli, där ca 80
tweens fick sjunga och dansa. I oktober
var flera svenska Soul Children-körer
samt Maria Ottestig och Karin Bodell
till Oslo på den stora Soul Children
festivalen. En stor inspirationskälla
för Soul Children i Sverige. Året har
även inneburit bl.a. en workshopdag
i Boden där de fick se och erfara Soul
Children för första gången.

Scouting
Salt Scout gick 2018 in i sjätte året
som samverkansorganisation med
Scouterna och trettionde året som
scouter!
Planeringen av Patrullriks 2020 som
kommer att hållas på Vässarö utanför
Stockholm är i full gång. I planeringen
finns representanter från bl.a. både Salt
riks och Salt mittsverige.
Under 2018 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 en projektkoordinator som
jobbar med dessa frågor i alla våra
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SALTS
INTERNATIONELLA
ARBETE
BIAL och internationella
utbyten
Barn i alla länder (BIAL) är barnens
egen missionssatsning och sker i
samarbete med EFS. Under 2018
samlades drygt 2 miljoner kronor
in till projekt i Eritrea, Etiopien,
Somalia, Tanzania och Indien samt
till satellitkanalen 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 och
mailkontakt. I september var BIALgruppen med och bjöd in till en
lärandedag om barns rättigheter som
arrangerades av EFS internationella
avdelning. Medlemmar i gruppen
medverkade på Barnens konferens i
Luleå i en barngudstjänst med Haki och
Raffael samt en BIAL-utställning. På
konferensen medverkade Ulf Ekängen,
Tanzania och Maggie Morgan, SAT-7,
båda med koppling till BIAL.
I fem nummer av Budbäraren har
BIAL haft ett eget uppslag med glimtar
från projekten och tips på aktiviteter
och insamling. Nytt för i år var den
tecknade BIAL-serien som publiceras
i varje nummer av Budbäraren. Den
illustreras av Anna Andersson på
Novembersol och medförfattare är
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Sofia Svensson.
Under året i SKATTEN har barns
situation i Tanzania (vårtermin) och
barns rätt till utbildning 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 månadsskiftet oktober/november
arrangerade Salt en BIAL-resa för
barnledare från spridda platser i
Sverige till Tanzania. På resan deltog
25 personer inklusive två reseledare.
Värdar i Iringa och Dodoma var Nora
och Hannes Sandahl samt Ulf Ekängen
med kollegor. Deltagarna hade ett
utbyte med lokala söndagsskolledare
och fick fördjupa sig i barns situation i
Tanzania och kyrkans engagemang för
barnen i evangelisation, undervisning
och diakoni.
Under året avslutades Salts
internationella program Outreach
och Volontärprogrammet på grund
av omprioriteringar i Salts riksledda
arbete och indraget Sida-medel till
volontärprogrammet.

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

• 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 2018 till drygt
3300 olika adresser. Dessutom har
14 nyhetsmail skickats ut till skattens
abonnenter.

Sociala media och video
På sociala medier har Salt främst synts
på Facebook och Instagram. Förutom
Salts kanaler i dessa forum har Soul
Children, skatten och Patrullriks haft
egna Facebook-sidor.
Under hösten togs fem videor fram
för att marknadsföra Livskraftslägren
på Facebook och Instagram.

VÄGEN, SANNINGEN
OCH IDENTITETEN

EN NATIONELL BARNLEDARKONFERENS
I UPPSALA 15–17 MARS 2019

Hemsidor
Salt har under 2018 drivit följande
hemsidor:
• salt.efs.nu – hemsida för hela
organisationen.
• livskraft.efs.nu – hemsida för de tre
Livskraftslägren.

Artnr: 18010

verksamhetsgrenar. CSU har under
året burit 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 vårt samarbete
med Scouterna och medlemsregistret
scoutnet.
Vi kan också glädja oss över några
nybildade scoutkårer under 2018!
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Foldrar, profilprodukter och litteraturutgivning
Salt har under året gett ut följande:
• Skrift Årsmöteshandlingar 2018
• Flyer Soul Children gatherings 2019
• Flyer och affisch Livsväg
• Flyer och affisch Livskraft Polar, Norr och Syd.
• Flyer och affisch Livskraft Sommar
• Häfte Soul Children andakter Hösten 2018
• Flyer och affisch Barnledarkonferensen 2019
• Flyer SKATTEN Prova på och webbkurs
• Badboll jordglob BIAL
• Flyer SKATTEN bilaga tidningen Droppen
Till skattens terminsmaterial ht 2018 utöver materialet i det
internetbaserade planeringsverktyget:
• Terminshäfte
• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer

Utskott, råd och arbetsgrupper

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). Under 2018 har
distrikten Mittnorrland och Sydsverige saknat representant
i Centrala scoututskottet. Daniel Forsberg, Olle Rosenius
och Jonathan Häggbom-Holmlund (ht) har varit styrelsens
representanter.
• Salts teologiska råd, med Jonatan Janerheim, Charlotta

•
•
•
•
•
•
•
•

Tala-måla-bilder 2 st
Berättarbilder
Missionsaffisch Alla barn har rätt att gå i skolan
Marknadsföringsaffisch
Affischpaket Samlingsdelar
Minnesversaffischer 10 st
Utskrift av Samlingsvägledningar
Badboll jordglob

Till skattens terminsmaterial vt 2019 utöver materialet i det
internetbaserade planeringsverktyget:
• Terminshäfte
• Resurs-CD/DVD med filer, musik och animationer
• Tala-måla-bilder 2 st
• Berättarbilder
• Utskrift av Samlingsvägledningar

Nordström (vt) och Astrid Westling (ht) som styrelsens
representanter. Övriga ledamöter har varit Johanna
Björkman (med Amanda Vadian som vikarie ht), 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.

SLUTORD OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN

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 om många behov i våra lokala sammanhang, vilka blir
vägledande i de beslut och inriktningssteg vi fortsätter att ta framöver.
Några av de behov vi ser är ledarträning i alla sammanhang, för att utrusta och stötta unga i sitt ledarskap och
lärjungaskap. Detta görs både på lokalplaner och på distriktsnivå. Vi ser också behovet av att fortsätta jobba tätt ihop
med EFS, för att se hur vi kan komplettera och stödja varandra för att kunna nå och rusta nya generationer. Här tror
vi att arbetet och samarbetet med Livsväg är en nyckel och brygga mellan Salt och EFS.
Vi vill fortsätta utveckla resurser, event och koncept för att stötta och utrusta våra barn och unga i lokalsammanhangen.
Sommaren 2020 blir en stor sommar för Salt scout, eftersom Patrullriks äger rum då. Detta ser vi mycket fram emot
och jobbar för att det ska få bli ett läger där vi får mötas och där Jesus får upphöjas. Redan under hösten 2019 kommer
Soul Children ha sin stora festival och här ser vi med glädje på det fördjupade samarbetet med Equmenia. SKATTEN
fortsätter med att komma ut med nytt bibeldentrerat material varje termin, för att barn ska kunna få lärjungatränas.
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 190406
Jonatan Janerheim (ordf), Maria Bengtsson (vice ordf), Daniel Forsberg (sekr), Olle Rosenius, Simon Simonsson, Filippa
Starfelt, Eric Voelz, Jessica Reijer, Astrid Westling, Jonathan Häggbom- Hägglund och Johannes Weister.
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Till §11 a) på dagordnin

Motion till EFS och Salts årsmöten 2019

Vi behöver ett evangelistnätverk!
Bakgrund

EFS står för Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, men är det verkligen så att vi som ska stå för mission, evangeliserar i vårt eget
land? Eller har vi blivit hemmablinda och missat de som är närmast oss?
Vi vill att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Att barn och vuxna i alla åldrar ska få lära känna, komma
till tro på och följa Jesus Kristus. Få, framförallt unga, har idag fått frågan: ”Vill du ta emot Jesus?” Alldeles för få.
För få (speciellt unga men också äldre) har inte hört och förstått evangeliet.
Vi har tappat alldeles för många av de evangelister som kommit fram inom EFS och Salt för att det inte finns en plats för
dem att organiserat få tjäna med den gåva de har.
Det vi organiserar oss för, för med sig ett tydligt signalvärde i organisationen i stort. Eftersom vi är en lekmannarörelse med
bakgrund i att dela evangeliet vidare bör detta var högt på agendan och uppmuntras/ sätta riktning från riksnivå.
Bakgrundsfrågor: hur organiserar EFS/Salt sig för att sprida evangeliet, var finns avdelningen/nätverket där man får hjälp?
Hur kommer EFS:are och Saltare ut? Vem leder? Vem hjälper?

Vår idé

Vi behöver därför organisera och starta ett evangelistnätverk för unga. Nätverket kan utrusta evangelisterna och göra
kampanje-/missionsresor i Sverige för att nå så många som möjligt med evangeliet och vinna dem för Kristus. Nätverket
eller “avdelningen” samlar material, undervisning som riktar sig till “call to action” – att leva i mission Genom nätverket får
människor också chans att bli utrustade för att sprida det glada budskapet om Jesus i sin vardag.
Vi yrkar på
att EFS och Salt tillsammans startar ett evangelistnätverk
att EFS och Salt ser över sin organisation och uppmärksammar/driver evangelisations-satsningar i Sverige
Förslaget väcktes och utvecklades under Byggplats 2019 – ett kreativt forum för EFS och Salts framtid. Byggplats arrangeradesavSaltijanuari.B yggplatsutsågföljandepersonertillmotionärer:
Anna Sköld
Januari 2019
Erik Österberg
Januari 2019

Styrelsens yttrande:

Styrelsen ställer sig positiva till intentionen i motionen. Evangelisation är viktigt och något som vi behöver bli bättre på inom
Salt och EFS som rörelse. Vi uppfattar att motionärerna med evangelisation menar kampanjevangelisation. I styrelsen skulle
vi vilja tolka evangelisation som begrepp och kallelse bredare än så. Kampanjevangelisation har sin plats men de forum i vilka
vi uppfattar att flest människor kommer till tro på Jesus Kristus är genom de vardagliga relationerna. Dessa två sätt får verka
kompletterande till varandra.
Däremot finns det ett tekniskt problem i yrkandet som gör att styrelsen anser att årsmötet inte kan anta yrkandet i dess existerande form. Salts årsmöte kan bara anta motioner som rör Salt som organisation. Vi kan inte fatta beslut om vad EFS ska
göra och därmed blir yrkandet omöjligt att bejaka.
Med detta sagt vill vi betona att vi står bakom intentionen och initiativet i denna motion. Evangelisation är viktigt för rörelsens framtid och därmed också för Guds rikes utbredande i vårt land.
Vi yrkar på
att årsmötet avslår motionen
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Till §11 b) på dagordnin

Motion till Salts årsmöte 2019

Salt som motkraft mot stress med alternativ till mindfulness
och yoga
Bakgrund

Vi är en barn- och ungdomsorganisation i en tid av mycket stress och press på just unga. Vi erbjuder våra föreningar konkreta verksamhetsgrenar där unga kan få lära känna och komma till tro på Jesus. Vi ser också ett behov av att ha en struktur
och strategi för ett tilltal in i ungas stress och press.
Vi känner till åtminstone en inomkyrklig avslappningsmetod som finns tillgänglig men motionen föreslår inte en specifik
metod utan lämnar det öppet. Vi tror att vi som Salt har en uppgift att agera i det här landskapet. Unga längtar efter och
behöver verktyg för hållbara liv. De behöver presenteras för Guds frid i relevanta former idag.
För att erbjuda ett relevant tilltal till unga utifrån Salts vision “Människor och samhällen förvandlade av Jesus” anser vi att
det är nödvändigt för Salt att tillsammans med allt annat vi är och gör också
- konkret ta ett ställningstagande FÖR ungas välbefinnande och hälsa.
- identifiera stress och press som hot mot ungas välbefinnande och hälsa samt skapa en motkultur motiverad och grundad i
Salts evangeliskt lutherska tro och tradition.
- ta fram och erbjuda alternativ till mindfulness och yoga som presenteras som de enda metoderna mot stress idag via vård
och skola. I grunden är detta metoder med rot i österländska religioner men de presenteras som andligt neutrala.

Syfte

Att Salt
- verkar för att motverka stress i ungas liv genom att barn och unga i Saltverksamhet lokalt får med sig en hållbar livsstil
grundad i och motiverad av vår teologi.
- erbjuder konkreta verktyg och strategi för att hjälpa Saltföreningar att i sin vardag bygga upp det som vår kristna tro ocg
den tradition och teologi vi står i
- erbjuder stöd för en alternativ hållning och livsstil.
Vi föreslår att Salts årsmöte beslutar att ta fram en verksamhetsplan med relevans både inom befintlig verksamhet och som
möjlig att nyttja som fristående verksamhet/aktivitet i Saltföreningarna.
Vi föreslår att Salt tar fram alt. lyfter fram befintligt verktyg som alternativ till mindfulness och yoga.
Förslaget väcktes och utvecklades under Byggplats 2019 – ett kreativt forum för EFS och Salts framtid. Byggplats arrangeradesavSaltijanuari.B yggplatsutsågföljandepersonertillmotionärer:
Sara Harryson
Mars 2019
Maria Smeds
Mars 2019

Styrelsens yttrande:

Styrelsen anser att motionärerna lyfter en viktig fråga. Ja vi lever i en tid som mer än någonsin präglas av stress, ytlighet och
prestation. Följden av detta är att den psykiska ohälsan breder ut sig, inte minst bland unga människor. Vi anser också att
Jesus är svaret på vår längtan. Jesus är den som vill mätta oss och ge oss sin frid. Vi delar också motionärernas tveksamhet till
alternativa verktyg och metoder som idag är populära i försök att finna en inre frid så som yoga och mindfulness. Men som
motionärerna nämner finns det redan idag kristna alternativ till dessa metoder, varav en är tikva.
Styrelsen tar frågan på allvar men ställer sig tveksamma till om det är Salts uppgift att driva frågan på det specifika sätt som
motionärerna efterfrågar. Dessutom anser styrelsen att förslag ett är otydligt vilket gör det svårt att implementera på ett för
motionärerna tillfredsställande sätt.
Styrelsen anser trots att vi yrkar avslag att frågan om stress bland unga är relevant och något Salt bör uppmärksamma och
fokusera på i sitt löpande arbete.
Vi yrkar på
att årsmötet avslår motionens båda yrkanden
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Till §11 c) på dagordnin

Motion till Salts årsmöte 2019

Starta en internationell bibelskola
Vår idé

EFS och Salt har en unik möjlighet att kombinera bibelträning, församlingspraktik och internationellt engagemang genom
att starta en internationell bibelskola i förslagsvis Addis Abeba, Etiopien. I bibelskolan kan bibelundervisning varvas med
församlingspraktik i någon av EECMYs (Mekane Yesus) församlingar.
EFS och Salt är en bibelrörelse och många vill gå en bibelskola. Många väljer bibelskolor som på olika sätt innefattar resor
och möten med andra kulturer. En internationell bibelskola, eventuellt med både svenska och etiopiska ungdomar, på plats
i ett av EFS missionsländer ger goda förutsättningar för att bygga broar över kulturer, väcka missionsintresse och också låta
den växande Mekane Yesus-kyrkan få inspirera oss i Sverige.
Att få se EFS systerkyrkors arbete från insidan uppmuntrar och inspirerar också till givande och engagemang för EFS internationella mission. En inspiration och ett engagemang som kan växa till studenters familjer och vänner i både sociala medier
under bibelskoletiden och efter hemkomst.

Möjligheter

Det finns många möjligheter i både upplägg och finansiering. Om bibelskolan görs i samarbete med en folkhögskola så kan
kursen bli CSN berättigad.
EFS startar under 2019 ett SIDA-finansierat praktikantprogram där man under ett halvår kan praktisera hos EFS internationella partners. En bibelskola kan vara en naturlig fortsättning på ett sådant halvår. Bibelskolan kan också gå att kombinera
med kurser på Johannelund eller någon av EFS folkhögskolor för att bygga hela läsår.
I Addis Abeba finns både teologiska seminarier, musik- och mediautbildning och EFS missionärer. Detta ger goda förutsättningar för både högkvalitativ undervisning och nära koppling till EFS.

Vårt förslag till Salts årsmöte

Vi yrkar på: att Salt i samarbete med EFS internationella avdelning får i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta en
internationell bibelskola.
Förslaget väcktes och utvecklades under Byggplats 2019 – ett kreativt forum för EFS och Salts framtid. Byggplats arrangerades av
Salt i januari. Byggplats utsåg följande personer till motionärer:
Matilda Mäkelä Olofsson
Januari 2019
Rut Näslund
Januari 2019

Styrelsens yttrande:

Styrelsen ställer sig positiva till intentionen i motionen. Bibelskolor tycker vi är viktiga i vår bibelrörelse och våra goda internationella relationer är en stor tillgång. Att då kunna slå ihop dessa till en internationell bibelskola skulle kunna bli fantastiskt. Vi ser även positivt på att få undersöka detta tillsammans med EFS då detta kan komma att ge god frukt inte bara i vår
rörelse i stort utan även hos en generation som vi båda värnar om.
Till skillnad från motionärerna vill vi dock lyfta praktikantprogrammet som en naturlig fortsättning på en bibelskola snarare
än tvärtom. Man kan då få en chans att i praktiken leva ut det kristna livet man förhoppningsvis fått växa i och uppleva
under ett bibelskoleår.
Styrelsen yrkar därför
att årsmötet 2019 bifaller motionen.
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Till §11 d) på dagordnin

Motion till Salts årsmöte 2019

Ta fram ett material om vårt teologiska arv
Kära Salt Årsmöte!
Den 18-20e januari i år samlades ett 40-tal kallade deltagare till en träff i Hagabergs folkhögskola (Södertälje) kallad “Byggplats”. Där träffades folk från Salt och EFS, ideella och anställda, för att samtala om EFS framtid och vad vi vill med Salt.
Där togs vid ett stormöte ett förslag upp om att Salt, tillsammans med EFS, skulle ta fram ett material runt EFS teologiska
arv i den evangeliskt-lutherska tradition präglat av Carl-Olof Rosenius. Detta materialet skulle på ett inspirerande och tilltalande sätt talar om detta till ungdomar idag.
Jag fick i uppdrag av “Byggplats” att skriva denna motion till årsmötet i Uppsala.
Att ta fram ett material om vårt teologiska arv skulle stärka våran identitet och glädje runt vårt evangelisk-lutherska arv med
Jesus i centrum. Vi saknar ett sådant material runt detta i Salt, så behovet finns.
Det denna motionen efterlyser är att Salt styrelse börjar med arbeta för att ta fram ett material som presenterar vårt teologiska arv på ett sätt som tilltalar ungdomar idag.
Jag föreslår därför:
Att årsmötet beslutar att ge Salts styrelse uppdraget att ta fram ett material tillsammans med EFS Riks om vårt teologiska arv
som talar till ungdomar idag.
Förslaget väcktes och utvecklades under Byggplats 2019 – ett kreativt forum för EFS och Salts framtid. Byggplats arrangerades av
Salt i januari. Byggplats utsåg följande personer till motionärer:
Sebastian Holmgren
Mars 2019

Styrelsens yttrande:

Denna motion inkom efter slutdatum för inlämning av motioner till årsmötet. Dessutom är yrkandet formulerat på ett sätt
som inte gör det möjligt för årsmötet att anta motionen. Vi kan bara anta motioner riktade till Salt. Motionens yrkande
inkluderar även EFS.
Men styrelsen anser att den berör ett viktigt ämne och vill därför ändå lämna ett kort yttrande, utan att den går till röstning.
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att lyfta fram rörelsens, EFS och Salts, teologiska och ideologiska arv. Carl-Olof Rosenius undervisning är lika relevant idag som när den skrevs och vi tycker det är viktigt att nya generationer får del av denna skatt. Vi menar också att allt Salt gör och undervisar ska bygga på denna grund och därmed bör
undervisning på läger och andra av Salt arrangerade sammanhang spegla detta. Ett led i detta arbete är Saltplus, en resursbank med undervisning som är under fortsatt utveckling.
Som en kort sammanfattning vill styrelsen betona att vi delar motionärens intention och vi anser oss arbeta för att detta ska
vara en realitet. Vi önskar även ett närmare samarbete med EFS i dessa frågor.
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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 ÅTTA STYRELSEKANDIDATER:

OLLE
ROSENIUS

HANNES
DAHLBÄCK

SOFIA
STÅHL

33 år, Örnsköldsvik

nyval

22 år, Göteborg

nyval

23 år, Uppsala

Att vara ett medel för
att sprida evangeliet till
ungdomar i Sverige.

Vara med och påverka
till ett attraktivt
gudstjänstliv där alla
generationer kan
mötas.

omval
Att lyssna in Guds
ledning så att fler ska
få lära känna, koma till
tro på och följa Jesus.
Att utrusta ledare,
skapa gemenskap över
generationsgränserna
och inspirera människor
att vara salt i sin vardag.

Jag tror att jag kan
vara med och bidra
i familjefrågor och
ungdomsverksamheten.
Jag brinner för barn
och ungdomar och har
själv erfarenhet av att
vara mamma (till 3 barn)
och ungdomsledare/
konfirmandledare.

En förmåga att ordna
och planera samt ett
lugn och reflekterande
tankesätt. Jag bär
också med mig
erfarenheter och
inspiration från min tid
i styrelsen och är insatt
i styrelsearbetet.

Jag tror på att lovsång
kan förändra liv. Det är
ett fantastiskt sätt att
sprida evangeliet så att
det landar i människors
hjärtan. Jag vill se ett
Salt där lovsången får
ta plats. Något som jag
längtar efter att få bygga
genom styrelsen.
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Vad är viktigast för
Salt riks i framtiden?
Vad tror du att du kan tillföra
i Salts styrelse?
Favorit-app

Vad är viktigast för
Salt riks i framtiden?
Vad tror du att du kan tillföra
i Salts styrelse?
Favorit-app

SANDRA
ÅHMAN

24 år, Göteborg

FILIPPA
STARFELT
24 år, Uppsala

ERIC
VOELZ
68 år, Piteå

MARIA
BENGTSSON
27 år, Varberg

SIMON
SIMONSSON
34 år, Kalmar

nyval
Att barn och unga får
lära känna Jesus.

Att känna igen och lita
på Jesu röst för att
våga följa Honom dit
Han leder.

Ett profetiskt
lovsångshjärta och
en stor nöd för en
generation som saknar
gemenskap och hopp.

omval

Closer working
relationship with EFS
rix.

omval

Jesus, och enhet runt
honom, samtidigt
som förståelse för våra
olikheter.

Mentor and ’a bit
older’!

omval

Väcka ungdomarnas
inflytande i våra kyrkor.

Många års erfarenhet
av styrelsearbete och
kärlek till vår rörelse.

omval

Styrelseerfarenhet,
kreativitet och lite
galenskap.

Jag hoppas att kunna
tillföra goda/sunda
tankar och idéer. Sen
tycker jag väldigt
mycket om att skriva
minnesanteckningar.
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EKONOMI

Belopp i 1000-tal kronor

Utfall
2017

Budget
2018

Utfall
2018

Detaljbudget
2019

Rambudget
2020

1 929

1 736

1 736

1 885

1 800

Insamling/kollekter

983

1 100

1 097

1 100

1 100

Delad rikskollekt i Svenska kyrkan

567

500

356

500

500

Ledning och allmänt (försäkring)

171

162

183

182

180

0

0

0

0

0

40

40

0

0

7

6

4

3

5

skatten

824

783

742

708

725

Soul Children

283

110

102

198

110

Ungdom (Teamlinjen, Läger)

101

78

83

90

90

Scout

160

1

0

0

0

2 294

0

0

0

2 500

0

0

0

0

0

INTÄKTER
Statsbidrag

Styrelse och årsmöte
Projektkoordinator
Barn, familj och musik

Patrullriks
Förenings- och startbidrag
Komunikation & materialproduktion

19

15

30

8

10

398

171

584

174

180

7 577

4 702

4 957

4 848

7 200

Ledning och allmänt

-1 705

-1 826

-1 744

-1 863

-1 900

Styrelse och årsmöte

-151

-177

-132

-132

-135

-385

-255

-535

-546

Internationell Mission
SUMMA intäkter

KOSTNADER
Projektkoordinator
Barn, familj och musik

-591

-601

-573

-538

-549

skatten

-698

-827

-656

-713

-727

Soul Children

-260

-228

-199

-336

-343

Ungdom (Teamlinjen, läger)

-263

-86

-85

-86

-88

Scout

-356

-47

-26

-20

-20

-2 084

-5

-2

-5

-2 500

Förenings- och startbidrag

-268

-266

-298

-296

-300

Komunikation & materialproduktion

-286

-321

-272

-336

-342

Patrullriks

Missionsprojekt
Internationell mission

-50
-363

-141

-455

-118

-120

-7 026

-4 909

-4 698

-4 978

-7 620

PERIODENS RESULTAT

551

-207

260

-130

-420

EGET KAPITAL (BERÄKNAT)

2 717

2 509

2 976

2 846

2 426

SUMMA kostnader
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VERKSAMHETSPLAN
FÖR SALTS RIKSNIVÅ 2018–2021


t


SALTS VISION



AKTUELLA KONCEPT

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.

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**.

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.

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

* 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 första platsen 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).
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FOKUSOMRÅDEN FÖR 2018-2021

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



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 2019-2020 vill vi fokusera på detta genom att:
•
•
•
•



Motivera 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 tala om och leva ut tron i hemmet.
Skapa ett digitalt medlemsregister för att lättare kunna nå ut till våra medlemmar och minska det
administrativa arbetet för de lokala ledarna.

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 2019-2020 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.
• Utveckla vår digitala resursbank Salt+ för alla ledare i rörelsen.
• Fortsätta utvecklingsarbetet med unga vuxna-konferensen Livsväg.
• Vara med och inbjuda till en ekumenisk nationell ungdomsledarkonferens år 2020.



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 2019-2020 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.
• 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.
• Tillsammans med EFS arbeta fram ett nytt koncept för årskonferensen för att skapa större engagemang
bland alla generationer.
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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.

FÖRSLAG PÅ PERSONER

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR

DISTRIKTEN FÖRESLÅR

Ordförande: Simon Knutsson
Vice Ordförande: Oliver Sjöström
Sekreterare: Elin Redin
Bisittare: Amanda Vadian, vik. generalsekreterare

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

Till årsmötespresidium

Till revisorer för statsbidragsansökan
som skickas in 2019
Linnea Svensmark, Uppsala
Sofie Siverman, Uppsala

Till revisorer för 2019

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.

Valberedning till årsmötet 2020

Västerbotten:
Ej klar vid tryck av detta häfte (ordinarie)
Ej klar vid tryck av detta häfte (suppleant)
Mittnorrland:
Nanne Näslund (ordinarie)
Vakant (suppleant)
Mittsverige:
Ej klar vid tryck av detta häfte (ordinarie)
Ej klar vid tryck av detta häfte (suppleant)
Västsverige:
Emanuel Gillberg (ordinarie)
Johanna Svensson (suppleant)
Sydöst-Sverige:
Erik Högberg (ordinarie)
Elin Redin (suppleant)
Sydsverige:
Ej klar vid tryck av detta häfte (ordinarie)
Ej klar vid tryck av detta häfte (suppleant)
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