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Reglemente för SLEF:s avdelningar
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SLEF:s styrelse har fastställt nedanstående reglemente för SLEF:s avdelningar fr.o.m. 17.1.2015.
Reglementet ersätter det tidigare reglementet från 1.1.2015.
1. Avdelningens namn och medlemmar
1.1 Medlemmarna i Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) kan var och en
på sin ort bilda en avdelning benämnd SLEF:s avdelning i … (ortens namn), förkortat SLEF ...
(ortens namn).
Exempel: SLEF:s avdelning i Helsingfors, förkortat SLEF Helsingfors
SLEF:s avdelning i Pensala, förkortat SLEF Pensala
SLEF:s avdelning i Terjärv, förkortat SLEF Terjärv
Orten kan utgöras av en by, en församling, en kommun eller ett annat begränsat område.
Avdelningen ska godkännas av SLEF:s styrelse.
De förkortade namnformerna kan fritt användas i alla sammanhang.
1.2 På begäran kan SLEF:s ledningsgrupp bevilja en medlem som flyttar till en annan avdelnings
område rätt att kvarstå som medlem i den avdelning dit medlemmen tidigare har hört.
2. Målsättning
2.1 Avdelningens målsättning är, i enlighet med SLEF:s stadgar, att i förtröstan på Guds nåd och
bistånd utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium.
3. Verksamhet
3.1 Sin målsättning söker avdelningen förverkliga genom att
1. befordra Guds ords studium,
2. verka för inbördes uppbyggelse och gemenskap i evangelisk anda,
3. bistå församlingen/församlingarna i all verksamhet som syftar till den lutherska lärans
befästande,
4. främja evangelisk predikoverksamhet,
5. bedriva evangeliskt barn- och ungdomsarbete,
6. sprida böcker, tidskrifter och andra medieprodukter som överensstämmer med SLEF:s
lärosyn,
7. på olika sätt ekonomiskt stöda SLEF:s hemlandsarbete samt dess missions- och övriga
utlandsverksamhet.
4. Medlemsmöten
4.1 Avdelningens årsmöte ska normalt hållas inom januari månad, dock senast den 20 februari.
4.2 Kallelse till årsmöte sker minst sju dagar i förväg genom annons i föreningens tidning eller i
annan allmänt spridd tidning. Alternativt kan kallelsen på annat sätt meddelas till medlemmarna i avdelningen.
4.3 Rätten att delta i årsmöte tillkommer i huvudsak avdelningens medlemmar samt SLEF:s
ansvariga tjänstemän. Också andra personer kan delta i årsmötet, ifall inte mötesordföranden
finner anledning att begränsa deltaganderätten till medlemmarna och tjänstemännen. Dock har
endast avdelningens medlemmar rösträtt vid årsmötet.
4.4 Vid avdelningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Konstateras att mötet är reglementsenligt sammankallat och beslutfört.
2. Väljs ordförande, eventuellt även viceordförande, och sekreterare för mötet.
3. Väljs två protokolljusterare och eventuella rösträknare.
4. Fastställs mötets föredragningslista.
5. Behandlas avdelningens styrelses verksamhetsberättelse, bokslutet och
verksamhetsgranskningsrapporten för föregående år.
6. Besluts om ansvarsfrihet för avdelningens styrelse och för eventuella övriga
redovisningsskyldiga.
7. Väljs avdelningens styrelses ordförande och viceordförande för det kommande
verksamhetsåret.
8. Väljs en till sex (1–6) övriga medlemmar i avdelningens styrelse för det kommande
verksamhetsåret.
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4.5

9. Väljs en eller flera verksamhetsgranskare för det kommande verksamhetsåret.
10. Behandlas avdelningens styrelses förslag till verksamhetsplan och till användning av
disponibla medel.
11. Behandlas eventuella framställningar till distriktets verksamhetsråd eller SLEF:s styrelse.
12. Behandlas eventuella övriga ärenden.
Extra medlemsmöte kan sammankallas när sådant behov föreligger, varvid det sker enligt
samma principer som inför årsmöte.

5. Avdelningens styrelse
5.1 Omsorgen om sina angelägenheter anförtror avdelningen en bland sina medlemmar vald
styrelse bestående av ordförande och viceordförande samt en till sex (1–6) övriga medlemmar.
Också en icke-medlem kan inväljas i styrelsen, dock för högst två år. Undantag från
tvåårsregeln kan på begäran beviljas av SLEF:s ledningsgrupp. Ifall någon så yrkar, sker valet
av avdelningens styrelsemedlemmar med slutna sedlar.
5.2 Styrelsen väljs för ett kalenderår i sänder. Styrelsens mandatperiod fortgår dock, tills
avdelningens årsmöte har valt en ny styrelse.
5.3 Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör.
5.4 Avdelningens styrelse kallas till sammanträden på försorg av ordföranden eller vid förfall för
denne av viceordföranden. Styrelsen bör sammanträda minst två gånger per år.
5.5 Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden jämte minst två övriga medlemmar
är närvarande.
5.6 Avdelningens styrelse åligger:
1. att leda och övervaka avdelningens verksamhet i enlighet med punkterna 2.1 och 3.1 i detta
reglemente,
2. att handlägga frågor som av SLEF:s styrelse eller av ledande tjänsteman hänskjutits till
avdelningen,
3. att förbereda avdelningens medlemsmöten och verkställa besluten,
4. att sköta avdelningens ekonomi och förvalta SLEF:s fastigheter på orten i enlighet med
punkterna 6.1–6.6 i detta reglemente.
6. Ekonomi
6.1 SLEF:s styrelse ger föreningens avdelningar rätt att uppbära kollekter och på annat sätt enligt
gällande lagar och förordningar insamla medel för att stöda SLEF:s verksamhet. Medel som
har insamlats bör utan dröjsmål inbetalas på bankkonto. Sådana medel som uttryckligen
insamlats för avdelningens egen verksamhet inbetalas på avdelningens konto. Alla andra
medel inbetalas på konto som anges av SLEF:s ekonomikontor.
6.2 Avdelningen kan uppbära medlemsavgift utöver den medlemsavgift som SLEF uppbär.
6.3 Över avdelningens inkomster och utgifter bör föras bok. Efter att verksamhetsgranskning skett
och avdelningens årsmöte hållits bör verksamhetsberättelse och redovisning för föregående år
sändas till SLEF före den 28 februari.
6.4 Avdelningen kan motta gåvor och testamenten. SLEF bör stå som mottagare av fast egendom.
Testamenten bör ställas under SLEF:s förvaltning.
6.5 Avdelningen har inte rätt att i SLEF:s namn uppta lån, pantsätta egendom eller i övrigt teckna
ekonomiska förbindelser.
6.6 Avdelning som på sin ort har fastigheter som tillhör SLEF bör förvalta dessa enligt instruktion
fastställd av SLEF:s styrelse.
7. Upplösning av avdelning
7.1 Beslut om upplösning av avdelning fattas på avdelningens årsmöte och måste för att gälla
omfattas av minst 3/4 av de på mötet avgivna rösterna. Förslag om upplösning av avdelning
måste framgå av kallelsen till avdelningens årsmöte.
7.2 Ifall en avdelning inte har hållit årsmöte under tre på varandra följande år, kan SLEF:s styrelse
konstatera att avdelningen har upphört.
7.3 Ifall en avdelning har upplösts eller upphört, tillfaller dess tillgångar SLEF.
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