Plock ur årsberättelsen för år 2013
Årsberättelsen och bokslutet för senaste år har behandlats i STI:s
styrelse i början av mars. I april är det revision och föreningens årsmöte
behandlar ännu alla handlingar 21.5 på årsmötet, dit också alla
understödande medlemmar är välkomna.
Understödande medlemmar har i slutet av året 2 453. Antalet har sjunkit något sedan föregående år.
Räkenskapsperiodens resultat var efter avskrivningar 761 € på minus. Vi
kan endast år efter år med tacksamhet
förundra oss över hur vi ännu en gång
har klarat allting.

Antalet studerande som under läsåret 2012–2013 besökte STI var 121
olika personer, av vilka knappt hälften
var studerande från de åtta senaste
åren och andra hälften sådana som
påbörjat studierna före år 2005 och
andra som var intresserade av föreläsningarna. Av studerandena var ¾
män och ¼ kvinnor.

I biblioteket fanns i slutet av året 20 182
band. Man kan finna böckerna i biblioteket på STI:s hemsidor www.sti.fi.

Som föreläsare medverkade 27 sakkunniga från olika ämnesområden, 11
av dem var teologie doktorer.

Årsberättelsen finns under adress www.sti.fi, under menyn STI.
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ADRESS PÅ NÄTET FÖR TRADITIONELL ÄKTENSKAPSSYN
I vårt land diskuteras äktenskapslagen och stiftandet av en s.k. jämlik äktenskapslag.
Frågan behandlas som bäst av riksdagen. På nätet har man möjlighet att underteckna ett
upprop för den traditionella äktenskapssynen på adress:
www.adressit.com/avioliitto_on_naisen_ja_miehen_valinen_julkinen_liitto.
Uppropet har nu knappt 45 000 undertecknare. Om du ännu inte har undertecknat den
och anser att frågan är viktig, har du möjlighet att nu besöka sidan och underteckna
adressen.
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