
Verksamhetsberättelse för
Salt Västsverige 2021



Inledning

År 2021 blev likt 2020 på en del håll, att vi fick ställa in och om pga
Covid-19, men det fanns trots det glädjeämnen som vi i den här
verksamhetsberättelsen vill lyfta fram.

I januari 2021 avslutade Elin Wikström sitt vikariat och istället började
Emma Boije som saltkoordinator. Einar Schelin avslutade sitt vikariat
under våren och Sebastian Holmgren avslutade sin tjänst under
sommaren för att börja ny tjänst som präst i Hammarbyyrkan i
Stockholm. Under höstterminen var Emma Boije ensam saltkoordinator,
medan rekryteringen pågick, som resulterade i att Marie Gerdin blev
anställd och började i december.

Medlemsinfo
Jämfört med 2020, så ökade antalet medlemmar något. Antalet anslutna
föreningar är oförändrat, men antalet registrerade saltmedlemmar i
regionföreningen ökade, på grund av noggrann registrering i
medlemsregistret NGO-PRO i samband med aktiviteterna.

Föreningar i Väst 2021 2020 2019

Saltföreningar 18 18 18

Medlemmar i lokala Saltföreningar 868 709 1208

Medlemmar i Salt Västsverige
(regionföreningen)

160 50 (230*) 370

*antal i aktivitet, alltså inklusive lägerdeltagare som inte skrivit på en medlemslista.



Styrelsens arbete

Styrelsen för Salt i Västsveriges arbetar utifrån följande mål: 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 för mission i Sverige och utomlands.

Styrelsen sammanträdde tre gånger år 2021. Under året har styrelsen
bland annat samtalat om betydelsen att hålla igång läger och kommit
fram till att stärka olika nätverk för att ur dem skapa planeringsgrupper
för olika läger, tillsammans med engagerade ur föreningarna. Exempel
på dessa nätverk är scoutråd, barnledarråd och ungdomsledarråd.

Salt i Västsveriges styrelse bestod av:

Albin Helms, Ordförande
Jakob Axelsson
Edvin Kristiansson
Filip Hjalmarsson

Tre platser var vakanta, då det enligt stadgarna ska vara minst sju
ledamöter i styrelsen för Salt i Västsverige.

Läger och event
● Salt Västsveriges Årsmöte

Den 29 maj hölls Salt i Västsverige årsmöte digitalt under två timmar på
Google Meet. Detta på grund av de rådande begränsningar och
restriktioner som fanns i samhället angående Covid-19. Pauline Vessby
Andersson och Alice Tholvin avtackades efter sitt arbete i regionens
Saltstyrelse. Sebastian Holmgren avtackades för sin tjänst som
Saltkoordinator, för att gå in i nya uppdrag i Stockholm.
Jakob Axelsson valdes om till ledamot på 2 år. Albin Helms valdes om
på 2 år.



● Konfirmationsläger på Hjälmared,
Sandvikengården och Ekhagen

Traditionsenligt hölls tre stora
konfirmationsläger i vår region. På Ekhagen
utanför Borås, på Hjälmared utanför Alingsås
och på Sandvikengården i Värmland.

På Ekhagen i Borås arrangerade EFS i Borås
ett konfaläger med 28 konfirmander, 8 faddrar
och 7 ledare. Lägret hölls helt stängt för
utomstående på grund av coronapandemin.
Samtidigt som konfirmanderna undervisades
fick faddrarna egen undervisning och
möjlighet att växa vidare i sin personliga tro.

På Hjälmared blev lägret gladeligen sammansatt detta år med en
totalum av 63 konfirmander och över 20 ledare och faddrar. I 3,5 veckor
blev det undervisning, aktiviteter, tävlingar, kiosk-köp och sommarbad.
Den 10 juli blev det enligt sedvanlig tradition högtidlig
konfirmationsgudstjänst med dans, drama och sång. Denna sändes
digital då restriktioner fortfarande gällde under perioden.

Sandvikengården, med Emanuel Gillberg i spetsen, anordnade som
vanligt ett uppskattat konfirmandläger på 3,5 veckor. Fullt med roliga
aktiviteter och lärorika undervisningspass, 40 konfirmander var på plats
denna sommar och tog ivrigt del utav dessa stunder och fick växa i sin
tro. Lägret genomfördes som vanligt i samverkan med sandvikens
sommarkommunitet.

● Scouternas Kämpalek

Ca 200 scouter under en trivsam helg strax utanför Stenungssund. Stora
Höga bjöd in till kämpa-hajk och det blev en mycket glad och trivsam
helg. Kämpaleken och Nabbenhajken blev sammansatt till en och togs i
form av en vandring längs havet med uppdrag på vägen. Efter ett
rungande lägerbål och två nätter vid den lokala ån åkte ett stort gäng
nöjda scouter hem.



● Salts Peppardag

Årets peppardag hölls i EBF:s lokaler mitt i Göteborg. Anmälningarna
trillade in sent men på den utsatta dagen var det ändå välfyllt i lokalerna.
Ett stort gäng ungdomar kom från Svenska kyrkan och fick lyssna på
undervisning tillsammans med ett gäng ledare från regionens
Saltföreningar. Mike Boije stod för undervisningen under dagen och
pratade bland annat om att vi först måste ta emot kärleken från Gud
innan vi kan ge den vidare till andra.

● Barnledarråd

Under våren 2021 sammankallade Emma Boije till ett barnledarråd,
bestående av anställda och ideella barnledare runtom i regionen. Det
blev en startträff, där vi i första hand diskuterade möjligheten att
genomföra Sommarsalt. Samtalet kretsade också kring pandemiläget
och hur man hade det i föreningarna.

● Ungdomsledarnätverk

Under våren 2021 sammankallade Einar Schelin, tillsammans med
Jonas Andersson (från Regionala Utskottet och Hjälmared) till ett
hoppfullt och inspirerande möte med ungdomsledare i vår region. Emma
Boije gjorde försök att sammankalla nätverket under hösten, men
responsen från föreningarna var låg, vilket hade att göra med att man
just växlat upp i aktivitet lokalt och behövde lägga fokus där.

● Scoutråd

Scoutrådet, som är Salt i västsveriges mest etablerade verksamhetsråd,
samlades två gånger under våren och två gånger under hösten.
Dessutom tillkom extra planeringstillfällen inför hajken Kämpahajk (med
kämpalek) i september.



Avslutning
När vi gör en återblick på år 2021, så märks det att vi hade med oss
erfarenheten av 2020 som gjorde oss mer beredda på att genomföra
läger och aktiviteter. Samtidigt var det mycket som fick ställas in även
detta år. Under första halvan av året hade det att göra med restriktioner,
men under hösten berodde det troligen på den utbredda tröttheten i
kombination med snabb uppväxling av aktiviteter lokalt, vilket gjorde att
det var svårt att hitta kraften till att dra igång större gemensamma läger.
Dessutom var vi en saltkoordinator kort mellan juli och mitten av
december, vilket innebar en högre belastning på EFS i Västsveriges
kansli, som i sin tur medförde att man fick prioritera om en del. Vi ser
också att det var svårt att rekrytera ledamöter till styrelsen. Trots tre
vakanta platser, höll styrelsen igång bra och fortsatte visionerandet och
samtalen om Salt i Västsveriges framtid.

_______________________ _______________________
Albin Helms, ordförande Filip Hjalmarsson

_______________________ _______________________
Jakob Axelsson Edvin Kristiansson


