Salt Sydsveriges årsmöte
30 mars 2019 kl. 15:00
Betaniakyrkan Malmö

Vad är poängen med Salt Sydsverige?
Nu är år 2018 över och det är dags att utvärdera det gånga året och blicka fram mot ett nytt. 2018
var ett år fullt med läger, scouting, lärjungaskolor, ungdomskvällar och massa mer. Många av er
har säkert lärt känna massa nya vänner och fått åka till massa spännande nya ställen. Allt detta är
fantastiskt! Och vi hoppas att det kommer bli flera år till av roligheter. Men är Salt Sydsverige
bara en organisation där vi har roligt och där vi umgås med våra vänner? Finns det kanske något
mer? Vad är poängen med Salt egentligen? Jesus pratar en gång om salt under sin bergspredikan i
Matt 5:13, han säger: Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt
igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människor.
Jesus säger alltså att vi som kristna är jordens salt. Men vad innebär det? Vad är man om man är
salt? I matlagning har saltet tre uppgifter: 1) Det lyfter fram alla andra smaker så att det smakar
mer. 2) Det bevarar maten från att ruttna. 3) Det är gott. Detta tror jag är vår uppgift som kristna
men även vår uppgift i Salt Sydsverige. Vi lyfter inte fram oss själva utan vi lyfter fram Jesus, vi
bevarar vår omgivning från att förfalla och vi gör goda saker, allt med Jesus i centrum. Alla
evenemang vi har haft under året och alla våra medlemmar är fantastiska men om vi inte lyfter
fram Jesus så gör vi inte vårt uppdrag som Salt.
I Salt Sydsveriges vision står det: ”Vi vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och
följa Jesus Kristus. Salt vill ge näring åt en tro som håller i vardagen och ge utrustning för att växa som kristen
samt arbeta för mission i Sverige och utomlands.”
Det är detta som är poängen med Salt, att barn och unga ska få möta Jesus. Och det vill vi göra
genom att ha massa fantastiska läger, ungdomskvällar, ledarskolor m.m.
Men de som ska göra det är ju inte bara vi som sitter på expeditionen och jobbar utan det är alla
ni där ute i våra föreningar, det är NI som är Salt. Och det är NI som har möjlighet att vara med
och forma vårt arbete!
Vill du vara med och påverka, vill du vara med och göra massa nya lärjungar till Jesus? Kom då
på Salt Sydsveriges årsmöte 2019, där du får chansen att tycka till om vad vi ska satsa på de
kommande åren, du får vara med och be för vårt distrikt och du får göra din röst hörd, allt för att
vi ska uppfylla vår vision!
Årsmötet äger rum i Betaniakyrkan, Malmö den 30 mars kl 15.00.

/Charlotta Nordström, Vik. Salt-koordinator Salt Sydsverige

Till alla Salt-föreningar i Skåne och Blekinge

Välkommen till Salt Sydsveriges årsmöte i
Betaniakyrkan Malmö!
Varför årsmöte?
Salt Sydsverige vill att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.
Därför ordnar vi läger och andra evenemang. Eftersom det är barn och unga i Skåne och
Blekinge som ÄR vårt distrikt ”Sydsverige” är det viktigt att de lokala Saltföreningarna samlas en
gång per år för att bestämma vad vi ska jobba med och även bestämma vem som ska sitta i
styrelsen. Salt Sydsverige önskar att årsmötet görs på ett begripligt sätt för barn och ungdomar så
att de kommer hem mer redo och inspirerade att engagera sig i Salts arbete.

Vem får komma?
Alla är välkomna men endast Saltmedlemmar som är ombud (representanter från en lokal
Saltförening) har rösträtt. Notera: har du varit på ett av våra läger är du medlem i Salt Sydsverige.

Glöm inte att få med påskriven fullmakt för varje medlem som kommer.
Vad händer under dagen?
Dagen kommer ungefär att se ut så här:
15.00 Välkommen Salt Sydsveriges årsmöte
17.00 Kvällsmat
18.00 Gudstjänst
Glasscafé

Hur anmäler jag mig?
Du gör din anmälan via hemsidan www.saltsydsverige.nu senast onsdagen den 22 mars.

Kostnad?
Dagen kostar 50 kr och då ingår kvällsmat.
Betala gärna med Swish: 123 354 77 91
Varmt välkommen!

Dagordning för Salt Sydsveriges årsmöte
den 30 mars 2019, Betaniakyrkan i Malmö
Inledning
1. Salt Sydsveriges ordförande öppnar
2. Vi bestämmer hur många som får rösta under årsmötet sk. röstlängd
3. Vi väljer ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Vi väljer två rösträknare och två som ska kontrollera protokollet (justerare)
5. Vi beslutar om alla har fått veta i tid när och var årsmötet ska hållas
6. Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under mötet
Föregående år
7. Styrelsen får berätta om Salt Sydsveriges verksamhet under 2018
a) Verksamhetsredovisning
b) Ekonomiredovisning
8. Vi får höra revisorernas berättelse
9. Vi beslutar om ansvarsfrihet
Innevarande år
10. Vi väljer nya personer som ska sitta i Salt Sydsveriges styrelse
11. Vi väljer ombud till Salts riksårsmöte i Uppsala 11 maj
Kommande år
12. Vi bestämmer en plan för vad Salt Sydsverige ska göra 2019/20
13. Vi bestämmer ramen för ekonomin för 2020
14. Vi väljer en valberedning som ska föreslå personer till styrelsen samt representant och
ersättare till Salt riks valberedning
15. Vi väljer två revisorer jämte två ersättare för år 2020
16. Vi lyssnar till motioner som kommit till styrelsen
17. Vi lyssnar till förslag som är väckta av styrelsen
18. Övriga frågor
Avslutning
19. Avtackningar
20. Årsmötet avslutas

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SALT SYDSVERIGE 2018
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 ungdomsgrupper
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 2018 – ett härligt år – läggs nu till handlingarna.
ÅRSMÖTET
Salt Sydsveriges årsmöte 2018 hölls den 18 mars i Andreaskyrkan i Klippan. Vid årsmötet beslutades att
fastställa budget för 2018. Isak Bengtsson och Håkan Winter valdes till ordinarie revisorer för
verksamhetsåret 2018 och Sara Engström och Anders Gudmundsson valdes som ersättare.
STYRELSEN
Styrelsen har från årsmötets avslutande den 18 mars 2018 bestått av nio personer; Anton Åkesson –
ordförande, Måns Wieland – vice ordförande, André Olofsson – kassör, Moa Forssman, Hedda Bengtsson, Lotta
Nordling, Rebecka Strömblad, Louise Lindfors (suppleant) och Oskar Karlsson (suppleant) har varit styrelseledamöter.
Adjungerad i styrelsen har under året Frida Ewers, Charlotta Nordström, Margareta Cada, Jonas Hallabro och
Helena Eriksson varit. Styrelsen har under året haft sex sammanträden varav ett har varit telefonmöte.
ANSTÄLLDA
Helena Eriksson har arbetat som kommunikatör på 50 % fram till november månad. Frida Ewers har
arbetat som Salt-koordinator på 100 %, varav 80 % finansieras av Salt Sydsverige och 20 % av EFS i
Sydsverige, fram till februari månad då hon gick på föräldraledighet. Charlotta Nordström har varit
vikarierande Salt-koordinator från januari på 100 %. Under oktober-december månad har Charlotta
varit sjukskriven på 50 %. Under november och december månad har Lotta Nordling vikarierat som
Salt-koordinator på 50 % och Anna Sköld har vikarierat som Salt-koordinator på 20 % under november
och december månad.
Margareta Cada har varit anställd på 20 % som organisationssekreterare.
Jonas Hallabro har arbetet som distriktsföreståndare fram till oktober månad då han blev sjukskriven.
Göran Nilssons revisionsbyrå har skött ekonomin.

FÖRENINGENS VERKSAMHET
A – Verksamhetsrapport för Salt Sydsverige
Salt Sydsveriges verksamhet har 2018 inneburit att 617 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 (52 deltagare och 19
ledare). Fyra kårer (Allerum, Röke, Svensköp och Ängelholm,) var med denna helg. Helgen var rolig och
givande för både ledare och deltagare.

BARN

Under sportlovet hölls barnlägret Winterlight (12-14 år) på Åhusgården med 20 deltagare och 3 ledare. I
maj 2018 hölls Föräldrafritt (läger för alla utom föräldrar) för femte gången som är ett av Salt Sydsveriges
samarrangemang. Det kom 66 deltagare och 6 ledare. Under sommaren genomfördes Lightlägret (12-14
år) på Solvik i Åsljunga med 36 deltagare och 7 ledare. Samtidigt som Light genomfördes även
Sommarsalt på Åsljunga och i år kom 30 barn och 9 ledare.
I november genomfördes EFS och Salt Sydsveriges konferens Riktad i Hässleholm med temat
”Närmare”. I konferensen hade Salt Sydsverige ett barnkalas, med 25 deltagare och 5 ledare. En dag som
var mycket uppskattade av både barn och föräldrar.

MUSIK

Ett av Salt Sydsveriges största läger och definitivt äldsta (57 år!) är Blåsarlägret på Glimåkra
Folkhögskola under sommaren med totalt 66 deltagare och 17 ledare.

UNGDOM

Åreresan, under sportlovet fylldes bussen med 30 deltagare och 7 ledare. I mars hölls EN dag i Klippan i
samband med Salt Sydsveriges årsmöte med cirka 14 personer. Ungdomskvällen Bigbaddaboom, som
konfirmationslägret i Åsljunga arrangerar, samlade i år 45 personer.
Under mars månad anordnade Salt Sydsverige en retreat för unga vuxna på Heljarödsgården det var 11
deltagare och 3 ledare. Det var en mycket uppskattad retreat som vi hoppas få se fler år.
Vi var arrangörer för Midsommarljus på Heljarödsgården, 9 deltagare och 4 ledare spenderade ett härligt
dygn tillsammans.
För första året någonsin hade Salt Sydsverige en gemensam återträff för sommaren konfirmander på Åhus
och Åsljungas konfaläger. Den tog plats på Höllviksstrand och hade 57 deltagare och 9 ledare
Nyårslägret Livskraft hölls traditionsenligt på Sundsgården, i år med 90 deltagare och 30 ledare. Temat på
Livskraft var ”The True Story”. 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 sin första del under vårterminen där 8 nya deltagare träffades under tre helger på
EFS-gården i Åsljunga och till hösten fortsatte 5 av deltagarna i del 2 då de också under hösten träffats tre
gånger. Både del 1 och 2 sköttes väl av våra fantastiska ledare i distriktet. Under 2018 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.

MEDARRANGÖR

Salt Sydsverige har under året varit medarrangör till flertalet olika arrangemang. Körlägret (20 deltagare
och 2 ledare), Sommarpunkten (51 deltagare och 10 ledare) och Sommarlägret (41 deltagare och 12
ledare) på Höllviksstrand är tre av dem. Salt i Ängelholm, Salt i Sydöstsverige och Salt i Sydsverige har
under både vårterminen och höstterminen arrangerat lägret Xpel (32 respektive 34 deltagare och 7
respektive 7 ledare) i EFS-kyrkan i Ängelholm.

HEMSIDA OCH INFO

Salt Sydsveriges hemsida (saltsydsverige.nu) uppdateras kontinuerligt och innehåller bland annat artiklar
från läger, personporträtt och information om distriktets verksamhet. Salt Sydsverige finns med på sociala
medier (Facebook och instagram) och dessa har ständigt ökat antal följare (546 respektive 442). Salt
Sydsverige arbetar även med layout och tryck av flyers till läger. Ett par gånger per termin skickas
föreningsutskick till de lokala Salt-föreningarna i distriktet med information, affischer samt flyers. Salt
Sydsverige finns också med i Livsluft, distriktets webbmagasin, med jämna mellanrum. Salt Sydsverige har
också ett Youtubekonto där vi lägger upp filmer som publiceras på hemsidan, i Livsluft och på sociala
medier. Ett Nyhetsmail skickas med jämna mellanrum ut till ledare i distriktet.
B – Övrig distriktsverksamhet

EKONOMI

Årets resultat blev en förlust på 134 012 kronor. Angående distriktets ekonomi i övrigt hänvisas till, i
dessa handlingars, bifogade resultat- och balansräkningar.

AVSLUTNING

Först och främst vill vi tacka Gud för Hans ledning under 2018. 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 Jesus
ska bli känd, trodd, älskad och efterföljd bland barn och ungdomar i Sydsverige.
Nu ser vi med stor förväntan fram mot 2019!
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Årsbokslut
Salt Sydsverige
802435-6878
Styrelsen för Salt Sydsverige får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under
räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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RESULTATRÄKNING
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

1

808 138

953 494

2

325 077
1 133 215

390 823
1 344 317

3
4

-1 175 702
-91 593
–
-1 267 295

-1 193 588
-116 556
-1 588
-1 311 732

-134 080

32 585

68
68

117
117

Resultat efter finansiella poster

-134 012

32 702

Resultat före skatt

-134 012

32 702

Årets resultat

-134 012

32 702

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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BALANSRÄKNING
2018-12-31

2017-12-31

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11 663
9 500

3 940
133 044

Summa kortfristiga fordringar

21 163

136 984

Kassa och bank
Kassa och bank

305 280

482 251

Summa kassa och bank

305 280

482 251

Summa omsättningstillgångar

326 443

619 235

SUMMA TILLGÅNGAR

326 443

619 235

TILLGÅNGAR

Salt Sydsverige
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2018-12-31

2017-12-31

102 633
-134 012

69 932
32 702

-31 379

102 634

290 465

294 205

290 465

294 205

Leverantörsskulder
Övriga skulder

53 806
1 051

209 397
-1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

12 500
67 357

13 000
222 396

326 443

619 235

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel
Summa obeskattade reserver

5

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar.

Not 1

Verksamhetens intäkter

2018

2017

Föreningsbidrag
Kurs och lägerintäkter
Gåvor och kollekter

360 778
407 081
40 279

363 994
480 379
105 567

Övrigt

–
808 138

3 554
953 494

2018

2017

Landstingsbidrag
Statliga bidrag

197 305
111 672

250 460
139 364

Övriga bidrag

16 100
325 077

999
390 823

2018

2017

457 014
718 447

517 690
672 030

240
1 175 701

3 868
1 193 588

2018

2017

16 604
678
10 138
24 632
23 679
4 417
10 323
1 122
91 593

16 318
605
17 122
27 480
19 179
6 962
16 508
12 382
116 556

Not 2

Not 3

Övriga rörelseintäkter

Verksamhetens kostnader

Kurs och lägerkostnader
Inköp tjänst
Övrigt

Not 4

Övriga rörelsekostnader

Lokalhyra
El
Telefon, bredband, porto
Hyra lösegendom, förbrukningsinventarier/material
Kontorskostnader
Sammanträdeskostnader
Biljetter
Övriga kostnader

VERKSAMHETSPLAN 2019/2020
för SALT SYDSVERIGE
Salt Sydsverige är en samarbetsorganisation för Salts lokala föreningar i Skåne och Blekinge.
Salt Sydsverige och de lokala föreningarna är anslutna till Salt riks.

Vision:
Salt Sydsverige vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa
Jesus Kristus. Salt Sydsverige vill även vara med och ge näring åt en tro som håller i
vardagen och ge utrustning för att växa som kristen.

Salt Sydsveriges huvuduppgifter är att:
●
●
●
●
●

Vara ett stöd för de lokala föreningarna administrativt, verksamhetsmässigt och
teologiskt.
Vara en länk mellan lokalföreningarna och Salt riks.
Genomföra verksamhet tillsammans med föreningar, medlemmar, nätverk och anställda.
Ha ett nära samarbete med EFS i Sydsverige.
Medveten ledarträning bland barn och unga.

Önskade genomföranden under 2019/2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anordna och bära läger enligt vår årscykel. Se nästa sida.
Finnas med som samarbetspartners till lokalarrangerade läger och happenings.
Påbörja uppbyggnad av nytt sommarläger och musikarrangemang.
Arbeta med att utveckla konfirmanduppföljningen, ex genom ny form av återträff.
Inspirera och bygga upp ledare som verkar i vårt distrikt, t. ex. genom Lärjungaskolan och
samarrangemanget med EFS Sydsveriges fadderutbildning på konfaläger.
Arbeta medvetet med ledarträning för de unga ledarna på våra läger och arrangemang.
Arbeta med vidareutveckling av Teamlinjen och inspirera församlingar och ungdomar att
satsa på detta redskap.
Fungera som en informationskanal till barn och unga med hjälp av mail, hemsida, sociala
medier, Livsluft och postutskick.
Ge stöd till lokala Saltföreningar genom besök, information och medlemsrapportering.
Fortsatt strävan efter ekumeniska samarbeten för läger.

FEB

24-25 maj
Lärjungaskolan

3-5 maj
Föräldrafritt

12-13 april
Lärjungaskolan

5-7 april
Körläger

15-19 juni
Sommarläger

MAR APR MAJ JUN

30 mars
Årsmöte

8-10 mars
Winterlight

8-10 mars
Flingsalt

Sammarbeten - verksamhet planeras på gårdarna
Verksamhet planeras på expeditionen

16-23 februari
Skidresa Åre

JAN

26-28 januari
Wintercampen

25-27 januari
Wintervaken

16 januari
Medarbetardag

1-2 mars
Lärjungaskolan

?? oktober
Återträff

För mer information om evenemangen se www.saltsydsverige.nu

8-10 augusti
Light

DEC
28 dec - 1 jan
Livskraft Syd

OKT NOV

6-8 september
Sommarpunkten

AUG SEP

8-10 augusti
Sommarsalt

JUL

21-26 juli
Blåsarläger

ÅRSCYKEL 2019

Budget
Kurs, lägerintäkter och aktivitetsintäkter
Landstingsbidrag
Summa intäkter

Resultat 2018 Budget 2019

Budget 2020

407 081
213 405
620 486

657000
250 000
907 000

507000
210 000
717 000

557000
250 000
807 000

457 255
718 447
91 593
1 267 295

706 000
720 000
151 000
1 577 000

532 300
750 000
110 000
1 392 300

612 300
790 000
110 000
1 512 300

68

200

200

200

Gåvomedelsbehov

646 741

669 800

675 100

705 100

Gåvor, kollekter och statliga bidrag

512 729

Kostnader
Kurs, mötes och lägerkostnader
Inköp tjänster
Övriga kostnader
Summa kostnader
Ränteintäkter

Årets resultat

-134 012

Röstlängd för Salt Sydsveriges årsmöte 2019
Förening
Salt Hörvik
Salt Karlskrona
Salt Listerkyrkan
Salt Allerum
Österkyrkans ungdomsförening
Salt Helsingborg
Salt i Hörby
Salt Lerberget
Salt Betaniakyrkan
Salt Röke
Salt Svensköp
Salt Ängelholm
Salt ÅhusGården
Salt Sydsverige
Distriktsstyrelsen

Nummer Antal medlemmar
70011
31
70051
Vilande
70081
36
70301
Vilande
70351
70371
28
70412
23
70511
78
70531
29
70581
21
70671
33
70791
170
73141
12
75001
617
Summa:

1078

Utdrag ur Salt Sydsveriges stadgar:
§4.2.1 Ansluten Saltförening äger rätt att vara representerad vid
årsmötet genom fyra ombud samt med ytterligare ett ombud för
varje påbörjat 20-tal medlemmar upp till 100 medlemmar och
därutöver med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar.
Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar.

Antal Ombud
5
0
5
0
5
5
7
5
5
5
10
4
10
7

73

