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Till §10 på dagordninge

Styrelsekandidater
– en presentation
NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA
Salts styrelse består av 12 personer.
Under 2014-2015 satt följande personer i styrelsen:
Charlotte Erdtman (ordf), Charlotta Nordström (vice ordf), Petrus Halvarsson (sekr), Viktor
Andersson, Lovisa Bergner, Samuel Hellgren, Malin Henrysson, Nils J Lundgren, Robert Strand,
Petter Sundqvist, Simon West och Maria Wiberg Persson.
Följande personer sitter kvar i styrelsen minst ett år till: Charlotta Nordström, Malin Henrysson, Simon West.
På årsmötet ska nio personer väljas in i styrelsen.
Valberedningen presenterar här elva kandidater.

VIKTOR ANDERSSON (OMVAL)

23 ÅR, BORÅS

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att vi skall få vara en organisation som bryter mark för guds
rike, samtidigt som vi vårdar de forum och relationer där vi
redan finns. En konkret dröm som jag vill arbeta för är att vi
skall kunna hitta former och platser där vi kan möta nyanlända svenskar och förmedla Jesu kärlek till dem

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
FLYGA!
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Just nu arbetar jag som matte/NO-lägare för årskurs 7-9.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Ett glatt humör, en frisk hjärna och ett par arbetsvilliga händer.
Samt erfarenhet då jag redan sitter i styrelsen.

Jag tycker att Salt har en väldigt positiv bredd. I Salt ryms
scouter, körgossar och trotsiga tonåringar. Alla är välkomna och
man får komma som den man är! Dessutom tycker jag att vi ofta
lyckas med vårt mål- att vara Guds Salt!

CHARLOTTE ERDTMAN (OMVAL)

28 ÅR, UPPSALA

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att Salt ska få vara ett verktyg för Gud att sprida sitt rike här på
jorden och att barn och unga ska få växa i tro och lärjungaskap i
gemenskap med varandra och Jesus.

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Teleportering.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Till vardags arbetar jag på PwC som verksamhetskonsult och
rådgivare mot offentlig sektor. Lite tillkrånglad titel men kort
sagt kan man säga att jag träffar mycket kommunfolk och
skriver en hel del rapporter.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag har suttit i styrelsen sedan år 2011 och varit ordförande sedan
2012. Jag tror att jag kan bidra med min erfarenhet och mitt
hjärta för Salt från de här åren på många olika sätt.

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Salts vision och alla innerliga människor runt om i landet som
arbetar för att förverkliga den.

DAVID FOLKESTEN

22 ÅR, VÄSTERÅS
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Jag vill att vi förvaltar vår kyrka i respekt till de 100 000-tals
människor som har gjort det före oss. Jag tror att Salt har en
viktig roll att predika ett tydligt budskap med Jesu undervisning, ett förvaltarskap av det människor vi möter och den
demokratiska organisation som vi valt och tilldelas att vara en
del av.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Studerar till civilingenjör. Jag meckar ofta med olika fordon
där motorcyklar och Saab V4 ofta står i focus. Under sommaren arbetar jag som köksledare på en större campinggård på
norra Öland och på sommarkvällarna brukar jag hinna med en
fisketur. I Västerås är jag mycket drivande inom ungdomsarbetet
i Bäckbykyrkan där jag är ordförande för Salt
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Salt är en frispråkig och öppen organisation, vi vill att alla skall
kunna vara en del och känna sig hemma. En kombination av öppenhet, kreativitet, vilja och tro kan bära varje enskild människa
och ide hur långt som helst.

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Intersect-datorn, från Chuck, i huvudet. Då
kan nya kunskaper bara laddas in i huvudet!
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag känner att i sammarbete med andra kommer vi i Salt riks
kunna fatta goda beslut där jag kommer vara ett tillskott och en
resurs. Mina personlighetsdrag att utveckla, samarbeta, leda men
framförallt att försätta teori till verklighet känns som ett effektivt
recept.

PETRUS HALVARSSON (OMVAL)

28 ÅR, UPPSALA

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att Salt ska fortsätta med sitt arbete och nå ännu fler människor med budskapet om Kristus. Att arbetet ska utvecklas
vidare och bli ännu bättre för att kunna nå ut med budskapet
om Kristus till fler.

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Kunna stanna tiden. Hade varit praktiskt.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jobbar som vakt- och insatssoldat vid Amfibieregementet. Då
jag inte jobbar tycker jag om att umgås med vänner, träna, åka
skidor, vara ute i naturen och scouting.

Jag kan bidra med god scoutkompetens, jag har god styrelsevana
och jag vill fortsätta med arbetet i Salts styrelse nu när jag kommit in i arbetet. .

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Förmågan att samla många barn och unga och förmedla tron på
Jesus till på många olika sätt såsom Skatten, scouting, läger mm.

MADGALENA JERLSTRÖM

19 ÅR, LUND

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att fler ska höra talas om oss, vilja gå med och utveckla Salt.
Jag kan inte sätta upp exakta mål, men jag vet att jag bil vara
med på vägen i Salts utveckling.

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Flyga, utan tvekan!
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Just nu pluggar jag sista året på Lunds dans- och musikalgymnasiums musikalutbildning, där vi just nu på med vår
slutproduktion(gymnasiearbete). Bor annars utanför Askersund
där jag varit scoutledare och suttit i Salt-styrelsen.

Jag är en positiv och utåtriktad tjej som älskar att träffa nya människor och skapa nya relationer. Jag tror att jag kan bidra med
många roliga idéer och ett par fräscha ögon :)

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Jag mår alltid väldigt bra och känner mig påfylld av positiv
energi när jag har varit på Salts möten, konferenser och liknande.
Jag uppskattar att träffa andra människor som är involverade
i Salt. Är också VÄLDIGT intresserad av arbetet i Burma och
Argentina, väldigt roligt och bra projekt! :)

JONATAN JANERHEIM

24 ÅR, UPPSALA-SKÅNING
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Jag skulle vilja se Salt expandera, bli ännu större och kunna nå
ännu fler unga. Dessutom skulle jag vilja se Salt aktiva i utlandsmission, och kanske framförallt i att inspirera sina medlemmar
till att engagera sig i mission på olika sätt. Salt har ett engagemang för missionen men jag skulle vilja se det växa ännu mer.

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Flyga eller teleportera. Men häftigare att flyga!
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Läser teologi på Joahnnelund med målsättningen att bli präst.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Salt är en viktig organisation, som är väldigt bra på att fånga upp
unga människor genom läger och andra evenemang. Dessutom
är man duktiga på att hjälpa barn och ungdomar att växa i sin
tro, helt utifrån deras livs/trossituation.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag hoppas kunna bidra med dels teologiskt kunnande och få
vara en resurs i de teologiska frågor som är aktuella inom Salt
idag. Men jag har även ett hjärta som brinner för mission och då
främst utlandsmission, så jag vill kanske främst vara med och
verka för att Salt ska ha ett större fokus på missionen. Jag har
även sedan tidigare erfarenhet av att sitta i styrelser, bland annat
i min lokala EFS-församling, och den erfarenheten kan jag bära
med mig in i Salts riksstyrelse.a

NILS J LUNDGREN (OMVAL)

58 ÅR, ÖRNSKÖLDSVIK

VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att Salt ska bli en självklar rörelse för barn och ungdomar, både
för osäkra och tilltufsade, som för helhjärtade och brinnande. Att
Salt har förändrat EFS och påverkat Svenska kyrkan.

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Kunna förflytta mig mellan olika platser på
nolltid.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag är präst i Nordmalings församling, Svenska kyrkan.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Teolog, scouting, historik, organisation, livserfarenhet, erfarenhet av arbete i EFS och Svenska kyrkan.

Att längtan efter ett liv nära Jesus präglar så mycket. Att unga får
växa och utvecklas i Salt. Scouting och skatten.

MAJA PERSSON

16 ÅR, ALINGSÅS
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Jag tycker att det är fantastiskt att Salt fokuserar och ägnar sig
åt unga. Det är underbart att det finns läger för barn såväl som
ungdomar och det är skönt att Salt hjälper oss att hitta metoder
för att ha Jesus i centrum i sin vardag och inte bara under läger.
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Min dröm för Salt är att man genom olika möten får lära
känna andra i samma ålder som delar ens tro och genom det
bli stärkt i relationen till Gud och sig själv.

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Tillvardags går jag första året på L M Engströms musikprogram
i Göteborg. När jag inte är i skolan tycker jag om att fika och
träffa vänner. Sedan är en bra bok aldrig fel. Jag sitter även med
i Saltstyrelsen i Noltorp och har varit ledare på olika läger inom
Salt, EFS och Svenskakyrkan.

ELSA SUNDIN

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Jag skulle vilja vara som Hermione i Harry
Potter!
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Jag kan tillföra synpunkter tagna från den åldersgruppen organisationen inriktar sig till. Då jag varit både ledare och deltagare
på olika Salt-läger både på lokalt, distrikt och riksnivå vet jag vad
som funkar och vad man kan göra bättre eller satsa mer på.

18 ÅR, SKELLEFTEÅ
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att rusta alla barn och unga i att gå ut i sina gåvor och vara ljus
i vårt land. Att budskapet om Jesus ska få sprida sig som en eld
över hela landet och hela vår värld och att alla barn och ungdomar ska få lära känna vår Gud.

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Kunna på djupet förstå och kommunicera
med alla människor.
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jag går mitt tredje och sista år på gymnasiet där jag studerar
musik.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Det finns väldigt mycket! De ordnar stora läger och missionssatsningar, men finns även engagemang lokalt med körer och
andra trevligheter. Men det bästa med Salt är att det finns ett
mål att alltid sätta Jesus i centrum. De hjälper och ger möjlighet
till barn och ungdomar att lära känna och fördjupa sin relation
med Jesus.

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Positiv energi och att med vilja och engagemang driva projekt.
Jag är även villig att prova nya saker och jag känner mig öppen
och spänd för att se om det finns något jag kan bidra med.

MARIA SVENSSON

23 ÅR, UMEÅ
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Jag drömmer om ett Salt som får rusta barn och unga i sina
liv och vardagsrelationen till Gud. Att salt ska få vara en organisation där vi tillsammans får växa som Jesus lärjungar.
VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Kunna teleportera mig!

VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Jobbar som Barn och ungdomskonsulent i Ersmarkskyrkan,
Umeå.
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Gemenskapen, på läger och lokala verksamheter runt om i
landet, med varandra och Gud. Och volontärprogram och
outreach såklart!

JOHANNES WEISTER

Jag tror jag kan bidra med mycket olika kunskaper om Salt då
jag vart med på mycket olika saltgrejer som volontärprogram,
Team Jesus Generation, Outreach, diverse läger och lokala
verksamheter. Jag brinner lite extra för mission och lärjungaskap
och hoppas kunna bidra med både en internationell och en lokal
Jesusprägel.

20 ÅR, KALMAR/VÄXJÖ
VAD ÄR DIN DRÖM FÖR SALT?

Att så många unga som möjligt som intresserar sig för den
kristna tron ska kunna hitta en Salt-plattform där de trivs, kommer till rätt och upplever att de kan utveckla sin relation till Jesus
och sina nästa.

VILL HA FÖLJANDE SUPERHJÄLTEKRAFT
Förmågan att få människor att förstå
och acceptera varandras olikheter
VAD GÖR DU TILL VARDAGS?

Till vardags studerar jag musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola
med inrikting jazz. Det är en mycket lärorik och mångsidig
musikutbildning med fantastiska lärare och elever som jag varmt
kan rekommendera för den musikintresserade!
VAD TYCKER DU ÄR BRA MED SALT IDAG?

Jag tycker Salts verksamhet är en jättebra möjlighet för barn och
unga att komma tillsammans och utforska både det kristna livet
och allt runt omkring. Utan Salts föreningar och evenemang blir
den kristna uppväxten inte densamma!

VAD KAN DU TILLFÖRA SALTS STYRELSE?

Under min uppväxt har jag alltid på olika sätt varit delaktig i
Salts föreningar och evenemang, både som deltagare och ledare.
Dessutom har jag varit inblandad i planeringsgruppen för
rikslägret Livskraft syd. På så vis har jag viss insikt i hur det är
att arbeta med Salt lokalt och mer rikstäckande vilket jag ser som
en god merit. Jag är också en kreativ person som gärna utvecklar
och tänker nytt och en sådan typ behövs alltid i en styrelse!

