
   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SALT SYDSVERIGE 2016 
 
INLEDNING 
Salt Sydsverige vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. För 
att detta ska vara möjligt ordnar vi bland annat läger, konferenser, ledarutbildningar och andra 
arrangemang i Skåne och Blekinge. Denna verksamhet har alla unga i distriktet möjlighet att påverka och 
delta i. 
Salt Sydsverige är till för, och formad av barn, och ungdomar samt är en organisation med blicken fäst på 
Jesus. År 2016 – ett härligt år – läggs nu till handlingarna. 
 
ÅRSMÖTET 
Salt Sydsveriges årsmöte 2016 hölls den 19 mars i EFS-kyrkan i Ängelholm. Antalet röstberättigade 
ombud var 25 stycken. Vid årsmötet beslutades att fastställa budget för 2016. Nils Arvidsson och Lars 
Göran Hjertkvist valdes till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2017 och Sara Engström och Anders 
Gudmundsson valdes som ersättare. 
 
STYRELSEN 
Styrelsen har från årsmötets avslutande den 19 mars 2016 bestått av nio personer; Anton Åkesson – 
ordförande, Carl Vilhelm Boström – vice ordförande, Moa Forssman – sekreterare samt suppleant, Måns 
Arvidsson – kassör, Christoffer Lundahl, Hilde Göthner, Iza Jönsson, och André Olofsson har varit 
styrelseledamoter. Josefin Hansson har varit suppleant. Adjungerad i styrelsen har under året Frida Ewers, 
Joelle Cristea, Helena Eriksson, Göran Nilsson och Håkan Lindberg varit. Styrelsen har under året haft elva 
sammanträden varav tre har varit telefonmöten. Inför varje styrelsemöte så har även ordförande, vice 
ordförande, sekreteraren, kassören samt distriktskonsulenten ett AU möte där kommande styrelsemöte 
förbereds.  
 
ANSTÄLLDA  
Helena Eriksson har arbetat som kommunikatör på 50 %. Vår tidigare distriktkonsulent Simon 
Knutsson avtackades över Skype av Salt Sydsverige genom Freja Albertsson.  
Frida Ewers har under vårterminen arbetat som distriktskonsulent på 100 % varav 80 % finansieras av Salt 
Sydsverige och 20 % av EFS i Sydsverige. Under sommaren och hösterminen var hon föräldraledig.  
Den 1 juni påbörjade Joelle Cristea ett 12 månaders långt distriktskonsulent-vikariat för Frida.  
Av Margareta Cadas 80 procentiga tjänst som administratör har 25 % legat hos Salt.  
Distriktsföreståndaren, Håkan Lindbergs tjänst, ligger på 10 %. Göran Nilssons revisionsbyrå har skött 
ekonomin.  
 
FÖRENINGENS VERKSAMHET 

A – Verksamhetsrapport för Salt Sydsverige 

Salt Sydsveriges verksamhet har 2016 inneburit att 885 deltagare och ledare funnits med i de arrangemang 
som vårt distrikt stått bakom – arrangemang som alla pekat på Jesus.  

SCOUT 
Scoutverksamheten har under året inneburit Wintercampen och Wintervaken (65 deltagare och 31 
ledare). Åtta kårer (Allerum, Hässleholm, Röke, Hörvik, Svensköp, Ängelholm, Malmö och Laholm) var 
med denna helg. Helgen var rolig och givande för både ledare och deltagare.  
 
 
  



   

BARN 
Under sportlovet hölls barnlägret Flingsalt på Åhusgården med 15 deltagare och 5 ledare. Samma datum 
som Flingsalt anordnades även en nysatsning, ett nytt läger: Winterlight (12-14 år) på Åhusgården med 17 
deltagare och 5 ledare. I maj 2016 hölls Föräldrafritt (läger för alla utom föräldrar) för femte gången som 
är ett av Salt Sydsveriges samarrangemang. Det kom 68 deltagare och 6 ledare. Under sommaren 
genomfördes Lightlägret (12-14 år) på Solvik i Åsljunga med 36 deltagare och 6 ledare. Samtidigt som 
Light genomfördes även Sommarsalt på Åsljunga och i år kom 49 barn och 10 ledare.  
På höstlovet hade vi barnlägret Dunderbra på Åhusgården, dit 11 barn och 4 ledare kom. Samtidigt som 
Dunderbra genomfördes även Light Två (12-14 år) för andra gången på Solvik med 28 deltagare och 6 
ledare. I november genomfördes EFS och Salt Sydsveriges konferens Riktad på Glimåkra folkhögskola 
med temat ”Dessa mina minsta”. I konferensen hade Salt Sydsverige en barnkonferens, 11 deltagare och 
3 ledare. Två dagar som var mycket uppskattade av både barn och föräldrar. 

MUSIK 
Ett av Salt Sydsveriges största läger och definitivt äldsta (över 50 år!) är Blåsarlägret på Glimåkra 
Folkhögskola under sommaren med totalt 75 deltagare och 18 ledare. 
 
UNGDOM 
Åreresan, under sportlovet fylldes bussen med 42 deltagare och 10 ledare. I mars hölls EN dag i 
Ängelholm i samband med Salt Sydsveriges årsmöte med cirka 44 deltagare och 7 ledare. Ungdomskvällen 
JÅLO, som konfirmationslägret i Åhus arrangerar, samlade i år 45 personer.  
Vi var arrangörer för Midsommarljus på Heljarödsgården, 35 deltagare och 12 ledare spenderade fyra 
härliga dagar tillsammans.  
För tredje gången anordnade Salt Sydsverige Konfakampen (33 konfirmander och 4 ledare) som i år var i 
anslutning till Good Friday – fall edition i Malmö. Efter ungdomskvällen sov årets konfirmander över i 
kyrkan för att under lördagen ha en dag fylld med tävling, gudstjänst och go gemenskap tillsammans. Det 
blev en rolig dag där konfirmanderna från de båda lägren fick lära känna varandra. 
I september hade 2016 års konfirmander återträffar på gårdarna där de under sommaren haft sina 
konfirmationsläger, EFS-gården i Åsljunga (31 deltagare) och Åhusgården (18 deltagare). 
Nyårslägret Livskraft hölls traditionsenligt på Sundsgården, i år med 100 deltagare och 34 ledare. Temat 
på Livskraft var ”Så mycket mer”. Kvällsgudstjänsterna var öppna för alla och många kom och besökte 
dessa. Det blev en härlig avslutning för verksamhetsåret. 
 
LEDARSKAP 
En dag för distriktets anställda barn- och ungdomsledare hölls i januari på EFS-gården i Åsljunga. 
Lärjungaskolan hade en del 2 under vårterminen där 8 deltagare träffades under tre helger på 
Heljarödsgården och till hösten hade vi glädjen att välkomna 14 nya deltagare till Lärjungaskolan del 1. 
Även de träffades tre helger på Heljarödsgården. Både del 1 och 2 sköttes väl av våra fantastiska ledare i 
distriktet. Under 2016 har vi fortsatt att aktivt arbeta för att ha med unga hjälpledare på våra läger. De får 
begränsat ansvar men full möjlighet till att växa i sitt ledarskap. 
En barnledardag i oktober som var ett samarrangemang med Equmenia fick tyvärr ställas in på grund av 
för få anmälda. 
 
MEDARRANGÖR 
Salt Sydsverige har under året varit medarrangör till flertalet olika arrangemang. Sommarpunkten och 
Sommarlägret på Höllviksstrand är två av dem. Salt Ängelholm tillsammans med Kornhill i Halmstad 
arrangerade Äventyret, ett barnläger på Heljarödsgården, Salt Sydsverige var med som hjälparrangör. 
Under vårterminen hade Deeper två träffar för unga vuxna, där Salt Sydsverige var medarrangör. 
Dessutom två träffar under hösten för att diskutera Deepers framtid. Efter året som gått står numera 
Deepers arbete, Unga vuxna i Sydsverige, under EFS Sydsverige. Betaniakyrkan i Malmö arrangerade för 
andra året ungdomskvällen Good Friday på påskafton samt Good Friday - Fall adition i november 
månad, Salt Sydsverige fanns som medarrangör till båda arrangemangen. 
 
  



   

HEMSIDA OCH INFO 
Vi arbetar med kommunikationen för Salt Sydsverige. Hemsidan (saltsydsverige.nu), uppdateras 
kontinuerligt och innehåller bland annat artiklar från läger, personporträtt och information om distriktets 
verksamhet. Vi arbetar med sociala medier och ansvarar för layout och tryck av flyers till läger. Ett par 
gånger per termin skickas föreningsutskick till de lokala Salt-föreningarna i distriktet. Salt Sydsverige finns 
också med i Livsluft, distriktets webbmagasin, med jämna mellanrum. Vi ansvarar också för anmälningar 
till alla läger som Salt Sydsverige arrangerar.  
Salt Sydsverige har också ett Youtubekonto där vi lägger upp filmer som publiceras på hemsidan, i Livsluft 
och på sociala medier. 
 
 

B – Övrig distriktsverksamhet 
 
EKONOMI 
Årets resultat blev ett minus på 99 179 kronor. Angående Salt Sydsveriges ekonomi i övrigt hänvisas till, i 
dessa handlingars, bifogade resultat- och balansräkningar. 

 
AVSLUTNING 
Först och främst vill vi tacka Gud för Hans ledning under 2016. Vi vill även tacka alla – både frivilliga och 
anställda – för den tid, energi och det arbete som ni har lagt ner i Salt Sydsveriges verksamhet för att barn 
och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. 
Nu ser vi med stor förväntan fram mot 2017! 
 


