AGAPE NYHETSBREV Extra april 2018
Kära Agapevänner!
Det här lilla nyhetsbrevet är ett extra hälsning som styrelsen vill
förmedla till alla som får vårt nyhetsbrev via mail. De som får brevet
via posten får en del av den här informationen i nästa Nyhetsbrev
under juni månad.
Hälsningar från Svensk-Indiska Agapemissionens årsmöte 180415
I söndags hölls Årsmöte i Pingstkyrkan, Lungås. Mötet inleddes med gudstjänst då vice ordförande Jan
Klehn gav en kort information från Agapearbetet i Indien, ett arbete som ständigt utvecklas och därför möts
av nya utmaningar. Han predikade också i den välbesökta gudstjänsten.
Efter lunch välkomnade ordförande Thomas Fredholm till årsmötet. Han valdes också till ordförande för
mötet.
Årsberättelsen, som kort sammanfattade det gångna årets händelser, lästes av sekreterare Ing-Britt Lidhök.
Kassör Ann-Marie Carlzon informerade om det ekonomiska läget. Hon förklarade att inkomsterna minskat
under 2017 jämfört med 2016, mest beroende på besöket det året av Vachan S Bhandari med fru Firoza. Vi
har trots detta kunnat överföra nästan lika mycket medel till arbetet i Indien - 310000 kronor jämfört med
336000 kronor 2016.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla trogna gåvogivare.

Thomas Fredholm överlämnade blommor som tack till tre avgående
styrelseledamöter: Ing-Britt Lidhök, Siw Johansson och Sune Gustafsson

Ann-Marie Carlzon avtackade senare ordförande
Thomas Fredholm med en ny bibel.

Tre ledamöter i styrelsen, Ing-Britt Lidhök, Siw Johansson och Sune Gustafsson, som alla troget deltagit
under många år, hade avböjt omval. Ordförande Thomas Fredholm överlämnade var sin blomma som tack.
Årsmötet utsåg två nya ledamöter i deras ställe: Samuel Ek, Sösdala, och Margit Klehn, Mullsjö.
Vid det konstituerande styrelsemötet strax efteråt beslutades bland annat att Thomas Fredholm och Jan
Klehn byter plats i styrelsen - Jan Klehn är ny ordförande och Thomas Fredholm vice ordförande.
Varma hälsningar från nya styrelsen genom Jan Klehn, ordförande
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