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Fredagen den 28 juni 2019 klockan 15 hölls SLEF:s årsmöte i Kristinestads skola, med 57
närvarande medlemmar.
Ingvar Dahlbacka, ordförande för SLEF:s styrelse, inledde årsmötet med att hänvisa till den
ödesdigra branden vid Pariskatedralen Notre-Dame i april 2019. Stora delar av helgedomen,
som tagit två århundraden att bygga, förstördes på endast några timmar. Men nästan lika
snabbt hade man lyckats samla ihop en summa på omkring en miljard (!) euro till förmån för
återuppbyggnadsprocessen – många människor och organisationer hade berörts och ville
därför dela med sig av sitt överflöd för ett högre syfte.
Vilka är då parallellerna till Evangeliföreningen, som inte stoltserar med några katedraler?
Måhända är de inte alltför många, men en tangeringsyta finns: frågan kring huruvida det lönar
sig att satsa på något som kräver stora resurser, även om vi inte kan veta något om vad
framtiden för med sig. Dahlbacka lyfte fram att Evangeliföreningens riktmärke alltid bör vara
följande fråga: Leder det till att de förlorade fåren blir funna? Om svaret på den frågan är ja,
då ska vi satsa – då ska vi till och med bygga katedraler.
Till ordförande och viceordförande för mötet valdes Ingvar Dahlbacka respektive Daniel
Djupsjöbacka, medan SLEF:s verksamhetsledare Albert Häggblom valdes till sekreterare.
Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 presenterades av verksamhetsledare Albert
Häggblom och antecknades för kännedom. Till de anmärkningsvärda händelserna för år 2018
hörde lanseringen av webbportalen Ungitro, invigningen av Evangeliska Centret i Vasa samt
inledandet av stadsmission i Kisumu, Kenya.
Bokslutet för år 2018 presenterades av ekonomichef Solveig Nylund. I korthet kunde lyftas
fram att verksamhetsintäkterna hade minskat jämfört med året innan – men i ännu högre grad
hade utgifterna sjunkit. Valda delar ur revisionsberättelsen upplästes av Bo Skogman i och
med att ingen av revisorerna var på plats under årsmötet. Bokslutet för år 2018 fastställdes
och ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga beviljades.
Förnyat förtroende

I tur att avgå från styrelsen var ordinarie medlemmarna Maria Boström, Göran Stenlund och
Glenn Åhman samt suppleanten Leo Byskata. Samtliga återvaldes till motsvarande uppdrag
för åren 2020–2022.

Till revisorer för år 2019 återvaldes Mikael Söderlund (CGR) och Göran Wiklund (GR),
medan revisionssamfundet KPMG återvaldes som revisorssuppleanter.
Verksamhetsplanen för år 2020

Verksamhetsledare Albert Häggblom presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan,
som inleddes med den nyantagna visionen för SLEF: Evangeliet till alla! Några kommentarer,
kring bland annat föreningens planer för en intensifiering av arbetet i södra Finland, väcktes
av årsmötet varpå verksamhetsplanen för år 2020 fastställdes.
Efter att sången Jesus för världen sjungits avslutades årsmötet med bön klockan 16.25.

