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Dagordning 
 

1. Årsmötets öppnande  

2. Godkännande av dagordning  
3. Val av mötesfunktionärer:  

    Ordförande, sekreterare, samt två protokolljusterare tillika rösträknare  
4. Upprättande av röstlängd  

5. Fråga om mötets behöriga utlysande (se stadgarna §4)  

6. Verksamhetsberättelse  
7. Ekonomisk berättelse  

8. Revisionsberättelse  
9. Fastställande av bokslutet  

10. Fråga om ansvarsfrihet  
11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen (se stadgarna §5)  

12. Val av ordförande  

13. Val av ledamöter  
14. Val av revisor och revisorssuppleant  

15. Val av valberedning  

  a) Beslut om antalet ledamöter i valberedningen  

  b) Val av ledamöter varav en väljs till sammankallande  
16. Val av kongressombud 

17. Fastställande av verksamhetsplan  

18. Fastställande av budget  
19. Förslag till jämställdhetspolicy  

20. Inkomna motioner och styrelsens förslag till svar  
21. Årsmötets avslutande  
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Val av mötesfunktionärer (ärende 3) 
 
Valberedningen föreslår årsmötet att välja  
 
Lars Höglund - årsmötesordförande 
Margreth Reiniusson - årsmötessekreterare 
 
 
 
 

Om mötets utlysande (ärende 5) 
 
Kallelse till årsmötet 2018 har skett enligt följande: 
 

– Humanisterna Stockholms kalendarium på webben samt föreningens sida på 
Facebook i januari månad 2018.  
 

– Kallelse med information om tid och plats skickades ut med e-post (samt med 
vanlig post till medlemmar utan e-postadress) den 5 februari 2018.  
 

– Påminnelse har sänts i extra medlemsbrev 2/2018 den 18 februari 2018 med 
utsträckt tid för inlämning av motioner t o m den 22 februari 2018.  
 

Normalstadgar för lokalavdelning, §4 (del): 
 

”… Kallelse till årsmötet, innehållande uppgift om tid och plats samt information 
om inlämnande av motioner, ska publiceras i medlemstidningen och på webben 
och skickas ut senast fyra veckor före årsmötet. ..” 
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Verksamhetsberättelse 2017 (ärende 6)  

Organisation 
 

Val till styrelsen vid årsmötet 2017  
 
Ordförande 

Ulf Schyldt (omval 1 år) 
 

Ledamöter 
Ann Allan (nyval 1 år) 
Stefan Björnson (omval 2 år) 
Ulf Gustafsson (omval 2 år) 
Margareta Wiberg Roland (nyval 2 år) 

 
Ledamöter valda 2016 

Galaxia Ima Elias (nyval 2 år) 
Rickard Lindqvist (nyval 2 år) 
Svante Linusson (omval 2 år) 
Yvonne Nenander (nyval 2 år) 
Daniel Melin (nyval 2 år) 

 
Revisor och revisorsersättare 

Revisor: Erik von Stedingk (omval) 
Revisorsersättare: Anita Börlin (omval) 

 
Valberedning 

Johan Ericsson Qvist (sammankallande) 
Maria-Elida Lundberg 
Irene Rune 

 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft 9 protokollförda möten. Ledamoten Ann 
Allan avgick av personliga skäl i juni, och platsen har sedan dess varit vakant.  
 
Styrelsen utsåg Yvonne Nenander till vice ordförande. Efter sommaren 2017 var 
ordförande Ulf Schyldt tvungen att träda tillbaka från ordföranderollen på grund av för 
stor arbetsbörda. Yvonne Nenander trädde in som tillförordnad ordförande från och 
med augusti.  
 
Medlemsvård 
Styrelsen har haft en medlemsansvarig, Rickard Lindqvist, med uppgift att bl a förmedla 
synpunkter från medlemmar och för styrelsen ha löpande kontakter med 
förbundsstyrelsen och kansliet/Föreningshuset i medlemsfrågor. 
 
Under året har vi skickat ut ett välkomstmail till nya medlemmar (som valt att få 
nyhetsmail från oss). Vanliga brev har även skickats till de medlemmar som inte 
meddelat sin e-post. Fr o m augusti har Margareta Wiberg Roland övertagit dessa 
uppgifter. 
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Ordförandetelefonen 
Föreningen har ett telefonnummer för kontakt, som finns angivet bland annat på 
humanisterna.se Telefonnumret vidarekopplas till ordförandes ordinarie telefon. 
 
Medlemsmöten 
Ordinarie årsmöte hölls 19 mars 2017 på Teater Påfågeln, S:t Eriksgatan 48 i Stockholm 
då 38 röstberättigade medlemmar deltog. I samband med årsmötet bjöds på lunch samt 
föreställningen ”Skyll inte på oss, vi kom nyss!” med Cirkus Tigerbrand, som inspirerats 
av satirikerna och humanisterna Kurt Vonnegut och Tom Lehrer.  
 
Medlemsmöte med ett 20-tal medlemmar hölls den 18 oktober 2017 på ABF-huset, 
Sveavägen 41 i Stockholm, då bl a styrelseledamoten Galaxia Elias berättade om sin 
personliga resa från Syrien till Sverige.  
 
Utbildningsdag  
Vi arrangerade en utbildningsdag för medlemmar om humanism och argumentation 
med Patrik Lindenfors (förbundsstyrelsen), Anna Bergström (f d förbundsstyrelsen) och 
Rickard Lindqvist (Stockholmsstyrelsen) den 17 februari 2018 på hotell Scandic Klara i 
Stockholm. Ca 25 personer deltog. Utvärderingen visade överlag positiva omdömen, och 
vi planerar en liknande utbildningsdag hösten 2018 (se även verksamhetsplanen).  
 

Övrig medlemsverksamhet 
 
Läsecirklar 
Två läsecirklar hölls under våren. De behandlade böckerna Reformera islam av Ayaan 
Hirsi Al respektive Varför finns religion? av David Thurfjell.  
 
Under hösten var tre läsecirklar igång. En av dessa fortsatte med Reformera islam av 
Ayaan Hirsi Ali, en annan läste Världen vi skapar av Tomas Björkman och en tredje cirkel 
läste Sapiens av Yuval Noah Harari. 
 
Stadsvandring  
Under 2017 firades 100-årsminnet av författaren Per Anders Fogelströms födelse i 
Stockholm (se även under Teaterbesök). Fogelström var en stark fredsivrare och 
humanist samt hedersmedlem i vårt förbund. Den 16 maj arrangerade vi, i samarbete 
med Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner, en stadsvandring med ca 25 deltagare i 
kvarteren kring Åsöberget där författaren levt och verkat för en humanistisk livssyn. 
 
Filosofikafé 
Professor David Thurfjell från Södertörns högskola inledde och modererade en 
diskussion, den 27 november på Kaffegillet i Gamla Stan. Under rubriken Finns religion? 
diskuterades om religion finns som enhetlig analytisk kategori. 
  

Nätverket yngre humanister 

Nätverket lades ner under året p g a bristande intresse. 
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Hbtq-nätverk 
Nätverket har haft 4 träffar under året. Träffarna har varit av social karaktär samt 

Pride-planerande. Nätverket har en webbsida www.facebook.com/humhbtq/ och en 

Facebook-grupp, www.facebook.com/groups/626508077415865/, med 117 

medlemmar.  

 
Johan Ericsson Qvist har varit ansvarig för nätverket och Maria-Elida Lundberg har 
ansvaret för planering av nätverkets aktiviteter under Stockholm Pride. 
 
Luncher 
Luncher för humanister anordnas på Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125. Under 2017 
har 9 luncher hållits. Deltagarantalet har varit mellan 4 och 7 personer per gång.  
 
Pubkvällar 
Pubkvällar anordnas för att ge medlemmar möjlighet att träffas och diskutera under 
sociala former. Deltagarantalet är ofta högt och lockar ofta nya medlemmar. Under 
terminerna hålls träffarna på The Queen’s head, Drottninggatan. Under sommaren 2016 
har även två sommarpubar hållits på Lasse i parken.   
 
Vi har genomfört 12 pubar under 2017, 10 på Queens Head och 2 på Lasse i parken. 
Deltagarantalet har legat på 10-20 personer/kväll. Högsta noterade antal deltagare var i 
november med 25 personer. 
 
Seminarier (i samarbete med ABF) 
Under 2017 har 11 seminarier genomförts på ABF-huset. Ämnena var: ”Darwin, den 
försynte revolutionären”, ”Amineh Kakabaveh, inte större än en Kalaschnikov”, ”Blir 
samhället bättre eller sämre av sekularisering”, ”Vårt klot så ömkligt litet”, 
”Vetenskapliga religionsförklaringar och deras konsekvenser för gudstroende”, 
”Negativt tänkande gör världen bättre”, ”Livsåskådningen betydelse för människan”, 
samt fyra seminarier med Christer Sturmark ”Tro, vetande och humanism i vår tid”.” 
 
Nya samarbetsvillkor med ABF som gäller från 2018 kommer innebära större 
lokalkostnader för Humanisterna framöver. Orsaken till detta är förändringar i 
statsanslagen till bildningsförbunden. 
 
Studiecirkel 
Någon studiecirkel har inte genomförts under 2017, främst p g a att vi inte hittat någon 
ny ledare. Våra försök att pröva förnyade former, t ex samarbete annat studieförbund än 
ABF, har därför varit vilande detta år.  
 
Teater med humanister 
Under året har vi arrangerat gemensamma besök till följande föreställningar: 
 

– 19 mars: "Skyll inte på oss, vi kom nyss!" av och med de legendariska 
amerikanska satirikerna, författaren Kurt Vonnegut & musikanten Tom Lehrer. I 
samband med årsmötet. 

– 29 mars: ”Freuds cigarr”  en musikal som framförs på engelska. Diskussion efter 
pjäsen om Freuds betydelse i dag.  

http://www.facebook.com/humhbtq/
http://www.facebook.com/groups/626508077415865/
https://www.dropbox.com/s/tx5hcbcwg52gvoc/FREUDS%20CIGARR%20-%20Humanisterna.pdf?dl=0
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– 21 april: ”Mormons bok”, också det en musikal, som flera av våra medlemmar har 
föreslagit.  

– 21 oktober Stad idag - En ”Fogelströmpjäs” i modern tappning på Teater Reflex i 
Kärrtorp.  

– 14 november: Våra drömmars stad – efter Per Anders Fogelströms älskade 
stockholmssvit - Stockholms Stadsteater  

 

Utåtriktad verksamhet 
 
Extern kommunikation 
Vi har köpt in bordsflaggor, beachflaggor samt T-shirts med Humanisternas logotype att 
användas vid utåtriktade aktiviteter. 
 
Ceremonier 
Under 2017 har sammanlagt 444 humanistiska ceremonier av Humanisternas 
officianter genomförts i hela landet, varav 164 i Stockholm. Dessa har fördelats enligt 
följande:  
 

– Barnvälkomnanden: 59 humanistiska, 11 icke-religiösa 
– Begravningar: 24 humanistiska, 61 icke-religiösa 
– Vigslar: 9 (utan vigselrätt) 

 
Humanistisk konfirmation 
Den planerade konfirmationsverksamheten blev inte av på grund av för få anmälda. 
Detta tror vi kan ha berott på för svag marknadsföring. 
 
Skolgruppen 
År 2017 har skolgruppen gjort ett fåtal skolbesök i klass 9 och i Religion 2 på gymnasiet. 
Det blir svårare att få komma till skolorna. Vi tror att det delvis kan bero på att kursen 
Religion 1 på gymnasiet, som många läser, är för omfattande för att lärarna skall hinna 
med besök. Vi funderar på att ordna filmer (t ex spellistor) om humanism som lärarna 
kan visa i klasserna istället.  
 
Flyktingverksamhet 
Vi startade ett mentorsprogram tillsammans med ett företaget som hjälper nyanlända 
att få jobb. Vi efterlyste medlemmar som mentorer, och 28 personer anmälde intresse.  
Men matchningen med adepter, flyktingar med akademisk bakgrund, gick trögt och vi 
upplevde att det externa företaget nedprioriterade projektet.  Två andra företag, 
kontaktades men kommunikationen var bristfällig även här. 
 
Tiden gick och på en utbildningsdag som vi anordnade för mentorerna deltog 8 (av de 
ursprungliga 28). På matchningsdagen kom endast 3 adepter. Dessa har å andra sidan 
en god och kontinuerlig kontakt med var sin humanist som mentor. Vi konstaterade att 
projektet inte fungerat som vi hoppades. Det kommer att göras om efter en utvärdering  
 
Fadimegalan  
Humanisterna Stockholm var en av stödorganisationerna till Gapfs:s Fadimegala på 
Berns i januari 2017, samt i januari 2018, och närvarade med eget informations- och 
bokbord. Vi deltog även vid ett seminarium om hedersfrågorna i riksdagshuset i januari 

http://showtic.se/forestallningar/bookofmormon/biljetter/
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2018 som arrangerades av organisationen VHEK, Varken hora eller kuvad, där 
styrelseledamoten Galaxia Elias var en av talarna. 
 
Världshumanistdagen 21 juni 
Styrelsen har påbörjat ett arbete att försöka etablera ”Världshumanismens dag” (dagen 
för sommarsolståndet 21 juni). Förra året inföll dock en konkurrenssituation med Glöm 
aldrig Pela och Fadime (Gapf), som Humanisterna Stockholm ofta samarbetar med. 
Styrelsen valde att istället erbjuda fika för medlemmar som deltagit i Gapf:s möte.  
 
HumPride 
Humanisterna Stockholm hade ingen egen avdelning i Pride-tåget i augusti, men 
enskilda medlemmar deltog och rekommenderades att ansluta sig till Vetenskap och 
Folkbildnings avdelning i tåget. 
 
På Kulturhuset (Pride House) i Stockholm ordnade hbtq-nätverket (se ovan) en 
aktivitet, "Häng med en hbtq-humanist" med ca 11 deltagare, bjöd på fika, svarade på 
frågor och diskuterade sekulär humanism. Det blev en väldigt givande diskussion som 
några av deltagarna fortsatte hela veckan. 
 
Världens längsta bokbord 
Humanisterna medverkade i augusti 2017 vid Världen längsta bokbord på 
Drottninggatan i Stockholm.  
 
 
 
 
 
 
Stockholm 2017-02-24 
 
 
 
 
 
 
Stefan Björnsson Ulf Gustafsson Galaxia Ima Elias  
 
 
Rickard Lindqvist Svante Linusson Daniel Melin  
 
 
Yvonne Nenander  Ulf Schyldt   Margareta Wiberg Roland 
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Ekonomisk berättelse (ärende 7) 
 

Sammanfattning 
 
Stockholmsavdelningens ekonomiska ställning är tillfredsställande och våra medel har 
kunnat användas för ett antal aktiviteter, som framgår på annan plats i verksamhets-
berättelsen. 
 
Utvecklingen för vårt nuvarande fondinnehav framgår av diagrammet nedan och ligger 
ungefär i nivå med index (OMX30). 
 

 

 
Avdelningens likvida tillgångar har till största delen placerats på konto hos SBAB, som 
ger viss ränteutdelning. Denna inlåningsränta har dock sjunkit successivt i paritet med 
det allmänna ränteläget. 
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Aktivitetsbudget 
 

Aktivitetsbudget och utfall för året framgår av tabellen nedan. Av de sammanlagda 
aktivitetsrelaterade utgifterna har 39 % använts för förbundsgemensam respektive 
externt inriktad verksamhet. Ett antal budgeterade poster utföll inte med några 
kostnader eftersom det saknades personella resurser och planering för att genomföra 
dem som det var tänkt. Posten föredrag/evenemang föll ut med väsentligt lägre 
kostnader än förutsett eftersom föreläsararvodena inte blev så höga som väntat. Posten 
oförutsett innefattar middag i samband med styrelsemöte i december. Planerad konfa 
blev inte av på grund av för få anmälda, vilket i sin tur kan ha bottnat i svag 
marknadsföring. En anmälningsavgift (700 kr) står kvar enligt vederbörandes önskemål.  
 
Budgetpost 

 

Utfall 2016 Budget 2017 Utfall 2017 

 Inkomster    

 

Verksamhetsbidrag 28 000 28 000 28 000 

 
Bidrag ABF 

 
15 000 20 000 

11 Konfa-avgifter 
  

700 

1 Föredrag/evenemang 3 930 
 

22 374 

12 Bokhandel 604 
 

3 191 

 
Ränteinkomster 956 1 000 702 

 
Omvärdering av fond 7 935 5 000 2 626 

 
Summa inkomster 41 425 49 000 77 593 

 
Balanserat eget kapital -7 753 25 000 -23 975 

 
Summa intäkter 33 672 74 000 53 561 

 

Utgifter 

   1 Föredrag/evenemang 

  

7 332 

2 Temadagar/Utbildning 

 

10 000 
 3 Skolverksamhet 9 412 10 000 
 4 HumPride 166 1 000 
 5 Årsmöte 6 332 20 000 14 256 

6 Administration 3 351 3 000 6 832 

8 Medlemsaktiviteter 5 814 10 000 7 845 

9 Övrigt, oförutsett 2 326 5 000 328 

10 Opinionsbildning 3 090 5 000 16 668 

11 Konfa-verksamhet 

 

10 000 
 12 Bokhandel 

  

300 

13 Kryssning 3 181 
  

 

Summa utgifter 33 672 74 000 53 561 
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Bokslut per 2017-12-31 
 
Resultaträkningen för 2017 visar ett överskott om 24 032 kronor. Beloppet föreslås 
föras över i ny räkning. 
 
Av bokslutet framgår att avdelningen vid årets utgång har ett eget kapital om 287 752 
kr. Det egna kapitalet utgörs huvudsakligen av återstoden av det arv som tillföll 
lokalavdelningen år 2009.  
 

Balansräkning  
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Resultaträkning 
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Revisionsberättelse för 2017 (ärende 8) 
 
Jag har granskat årsbokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning i Humanisternas 
Stockholmsavdelning för räkenskapsåret 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsbokslutet, bokföringen och förvaltningen, på grundval av revisionen.  
 
Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet med 
de lagar och regler som gäller för god redovisningssed, därmed kan jag anse att de ger 
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Styrelsen har enligt min 
bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk lag.  
 
Jag har granskat protokoll från förra årsmötet och 9 styrelsemöten. Såväl nystartad som 
löpande verksamhet har genomförts enligt plan vad jag kan se. 
 
Eftersom ingen motion hade lämnats in vid förra årsmötet så behövde detta inte 
bevakas i styrelsemötesprotokollen. 
 
Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, och att 
resultatet, som är en vinst på 23.978 kr, överförs till nästa år. Jag tillstyrker att årsmötet 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 
 
Stockholm 2018-02-17 
 
 
Erik von Stedingk 
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Val till föreningens styrelse mm för 2018-19 
(ärende 11-16) 
 
Antal ledamöter i styrelsen 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av totalt 10 personer   

(samma antal som förra året).  

 

Valberedningen föreslår årsmötet att välja: 

 

Ordförande: Yvonne Nenander (omval, men nyval som ordf 1 år). 

 

Styrelseledamöter: 

Ljufa Elfwing (nyval 2år). 

Magnus Liljegren (nyval 2 år). 

Svante Linusson (omval 2 år). 

Margreth Reiniusson (nyval 2år). 

Fabian Rosdalen Nordenfur (nyval 2 år). 

Ulf Schyldt (omval, men nyval som ledamot 1 år). 

 

Övriga styrelseledamöter redan valda till 2019:  

Stefan Björnson. 

Ulf Gustafsson. 

Margareta Wiberg Roland. 

 

Revisor: Erik von Stedingk (omval). 

Revisor-ersättare: Anita Börlin (omval). 

 

Valberedning: 

Valberedningen föreslår att valberedningen utökas till att bestå av 4 personer. 

 

 

 

Stockholm 2018-02-19   

 

 

Valberedningen  / 

 

Johan Ericsson Qvist, sammankallande (står till förfogande). 

Irene Rune (står till förfogande). 

Maria-Elida Lundberg (står till förfogande). 
 
 
 

Kongressombud 
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Enligt förbundsstadgarna §8 har avdelning inom förbundet rätt till ett kongressombud 
per påbörjat hundratal medlemmar. Humanisterna Stockholm har enligt besked från 
förbundsstyrelsen rätt att delta med 20 ombud på förbundets kongress i april 2018. 
Avdelningen brukar också utse ett antal ersättare som kan träda in som ombud om 
något ordinarie ombud får förhinder.  
 
Praxis i föreningen har varit att utse medlemmar som aktivt deltagit i verksamheten 
under de senaste två åren, inkl styrelsens ledamöter och funktionärer.  
 
Valberedningen och styrelsens gemensamma förslag till val av kongressombud: 

De 20 första är ombud, resterande är reserver. 

 

01. Stefan Björnson,  

02. Galaxia Elias, 

03. Svante Linusson, 

04. Yvonne Nenander,  

05. Margareta Wiberg Roland,  

06. Maria-Elida Lundberg,  

07. Johan Ericsson Qvist,  

08. Erik von Stedingk,   

09. Ljufa Elfwing, 

10. Fabian Rosdalen Nordenfur,  

11. Magnus Liljegren, 

12. Maria Berglund, 

13. Håkan Ljung, 

14. Mina Voghera,  

15. Anna Kerstin Källman, 

16. Anneli Noréus, 

17.  Ellis Wohlner, 

18.  Christina Björk, 

19. Aja stoll, 

20. Zeliha Dagli, 

21. Carl-Erik Strandberg, 

22. Ingemar Oleskog, 

23. Mariana Rosdahl, 

24. Per Lindberg, 

25. Carl-Göran Brask 

26. Ingwar Åhman-Eklund, 

27. Sven Rydberg, 

28. Ulf Schyldt   
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Förslag till verksamhetsplan (ärende 17) 
 
Inledning 
Humanisterna Stockholm ska kunna erbjuda medlemmarna både studieverksamhet och 
sociala träffar, i bägge fallen på en humanistisk värdegrund. I den här verksamheten 
ingår sedan tidigare år seminarier och filosoficafé, men också mer socialt inriktade 
träffar som kulturaktiviteter, samtalskvällar och pubträffar. Vi hoppas också kunna 
sprida verksamheten utanför Stockholms innerstad genom arrangemang i förorter. 
 
Humanisterna Stockholm bedriver opinionsbildande arbete och utåtriktad verksamhet i 
syfte att dels påverka samhällsutvecklingen och försvara sekulära värden och dels att 
stärka vår organisation genom fler medlemmar.  
 

Medlemsaktiviteter 
 

Humanistisk folkbildning 
– Vi arrangerar filosofikaféer där någon kunnig person introducerar ett 

diskussionsämne i en informell miljö. 
– Stockholmsavdelningen arrangerar Humanisternas seminarieserie i ABF-huset i 

samarbete med ABF Stockholm. 
– Studiecirkeln ”Vad är sekulär humanism?” i samarbete med ABF Stockholm 

planeras att starta igen hösten 2018.  
– En utbildningsdag för medlemmar om sekulär humanism och argumentation, 

planeras hösten 2018. 
– Vi arrangerar läsecirklar med utgångspunkt från intressanta böcker med 

anknytning till vår verksamhet. 
 

Kulturaktiviteter 
Vi anordnar kulturträffar där medlemmarna inbjuds delta i gemensamma besök till t ex 
museer, teaterföreställningar, föredrag eller filmvisningar med anknytning till 
humanistisk livsåskådning. 
 
Pubkvällar och luncher 
Vi fortsätter att anordna pubkvällar som ett tillfälle för medlemmar att träffas och 
samtala i sociala former, en gång i månaden. Luncherna fortsätter som ett alternativ för 
medlemmar som önskar aktiviteter på dagtid. 
 
Hbtq-nätverk 
Humanisternas HBTQ-nätverk ger medlemmar möjlighet att träffas och engagera sig i 
hbtq-frågor, inom och utom Humanisterna. 
 

Utåtriktad verksamhet 
 

Valåret 2018 
Humanisterna Stockholm planerar att ordna en debatt med lokala ungdomspolitiker 
under våren. Vi kommer att i linje med förbundsstyrelsens kommunikationsstrategi 
prioritera frågan om livsåskådningsneutralt statsstöd och nej till religiösa friskolor, samt 
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även fortsättningsvis arbeta med hedersfrågorna (se nedan). 
 
Järvadagarna 
Humanisterna Stockholm kommer tillsammans med förbundsstyrelsen att medverka 
med informationstält och program vid Järvadagarna i juni 2018.  
 
EuroPride 
I samverkan med HBTQ-nätverket ska en arbetsgrupp bildas inför Humanisternas 
deltagande vid Euro Pride, som i augusti 2018 äger rum i Stockholm. Syftet är att visa 
Humanisternas solidaritet med och medverkan i kampen för HBTQ-personers 
rättigheter, och visa att humanismen är en livsåskådning som reservationslöst 
respekterar människan så som hon är. 
 
Ceremonier 
Efterfrågan på humanistiska ceremonier ökar och vi samarbetar med officianterna i 
Stockholm om information/marknadsföring. 
 
Humanistisk konfirmation 
Samarbetet med förbundets ”konfagrupp” för att arrangera lokal humanistisk 
konfirmation i form av veckoträffar fortsätter.  
 
Skolfrågor 
Vi erbjuder oss att besöka skolor och berätta om sekulär humanism i klassrummen. Vi 
informerar även lärare att sekulär humanism som livsåskådning kan och bör ingå i 
skolans religions- och livsåskådningsundervisning. 
 
Genus- och hedersfrågor 
Människorättsfrågor, våld, diskriminering och förlegade attityder fr a mot flickor och 
kvinnor hänger ofta samman med en hedersproblematik på sociokulturell/religiös 
grund. Dessa frågor har fortsatt hög prioritet och vi kommer att tillsätta ansvariga 
personer i styrelsen för att driva dem på bästa sätt. Vi samarbetar ofta med andra 
organisationer när så är lämpligt. 
 
Verksamhet för nyanlända 
Humanisterna Stockholm planerar att även under 2018 genomföra aktiviteter för 
nyanlända i Sverige, efter utvärdering av det mentorsprogram som startades 2017. 
 

Övrig verksamhet  
 

– 10-11 styrelsemöten.  
– 2-3 medlemsmöten. 
– Arbete med föreningsutveckling. 
– Informera om avdelningens verksamhet genom medlemsbrev, på avdelningens 

och förbundets hemsidor, på Facebook och i medlemstidningen Humanisten. 
– Svara på frågor, ställa upp på intervjuer och debatter t ex efter förfrågningar från 

gymnasier, folkhögskolor och liknande. 
– Vara representerade vid Humanistforum, höstkonferensen och 

ordförandekonferenser. 
– Delta vid ”Världens längsta bokbord” under Stockholms Kulturfestival.  
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Förslag till budget 2018 (ärende 18) 
 

På intäktssidan minskar budgeterade bidrag något, dels på grund av minskat antal 
medlemmar, dels på grund av att ABF drar ned på sitt stöd. 
 
Överlag är utgiftsbudgeten mer rymlig än förra året, i förhoppning om att kunna stödja 
fler aktiviteter. Posterna föredrag/evenemang respektive bokhandel är avsedda ge 
nollresultat. Förhoppningsvis kan den ökade satsningen på medlemsaktiviteter 
förebygga ytterligare minskning av antalet medlemmar. 
 
Om budgeten faller ut enligt plan kommer vårt egna kapital att minska med 71 000 kr. 
 
 
 

Budgetpost Inkomster Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2018 

     

 

Bidrag 28 000 28 000 27 000 

 
Bidrag ABF 15 000 20 000 5 000 

11 Konfa-avgifter 
 

700 
 1 Föredrag/evenemang 

 
22 374 

 12 Bokhandel 
 

3 191 
 

 

Ränteinkomster 1 000 702 1 000 

 
Omvärdering av fond 5 000 2 626 3 000 

 
Summa inkomster 49 000 77 593 36 000 

 
Balanserat eget kapital 25 000 -24 032 71 000 

 
Summa intäkter 74 000 53 561 107 000 

     

 

Utgifter 

   

     1 Föredrag/evenemang 

 

7 332 5 000 

2 Temadagar/Utbildning 10 000 
 

10 000 

3 Skolverksamhet 10 000 
 

10 000 

4 HumPride 1 000 
 

1 000 

5 Årsmöte 20 000 14 256 20 000 

6 Administration 3 000 5 632 6 000 

8 Medlemsaktiviteter 10 000 7 845 20 000 

9 Övrigt, oförutsett 5 000 1 528 5 000 

10 Opinionsbildning 5 000 16 668 20 000 

11 Konfa-verksamhet 10 000 
 

10 000 

12 Bokhandel 
 

300 
 

 

Summa utgifter 74 000 53 561 107 000 
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Styrelsens förslag till jämställdhetspolicy för 
Humanisterna Stockholm (ärende 19) 
 
 
 
Styrelsen för Humanisterna Stockholm föreslår att årsmötet antar följande 
jämställdhetspolicy: 
 
 
Jämställdhetspolicy för Humanisterna Stockholm 
 
Medlemmar i förbundet Humanisterna ska behandlas lika oavsett kön. För att tydliggöra 
vikten av jämställdhet antar årsmötet i Humanisterna Stockholm, som tillägg till 
förbundets etiska riktlinjer, följande jämställdhetspolicy: 
 

• Både kvinnors, mäns och icke binäras erfarenheter och kunskaper ska 
respekteras, tillvaratas och uttryckas i lokalavdelningens utveckling. 
 

• Kvinnor, män och icke binära ska ha lika stor möjlighet till inflytande i interna 
diskussioner, möten, beslutsprocesser och utåtriktad representation. 
 

• Förtroendeuppdrag och arbetsformer ska utformas så att män, kvinnor och icke 
binära ges samma möjligheter att medverka. 
 

• I lokalavdelningens verksamhet ska medlemmar inte bedömas eller värderas 
utifrån könstillhörighet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. 
Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska aktivt motarbetas. 

 
 
Styrelsen för Humanisterna Stockholm ansvarar för att  
 

• medlemmarna får kännedom om jämställdhetspolicyn, och 
 

• policyn är relevant och beaktas i lokalavdelningens verksamhet. 
 
 
 

Stockholm den 11 mars 2018 
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Inkomna motioner och styrelsens svar på dessa 
(ärende 20) 
 
Följande motion har inkommit till årsmötet 2018: 
 
Motion angående arrangerande av sommarseminarium 2018 
 
Humanisterna i Stockholm har under ett antal somrar arrangerat olika seminarier och 
läger för i första hand oss medlemmar. Sådana träffar är mycket värdefulla eftersom 
man i semestertider kan skapa verksamheter som är både lärorika, utvecklande och 
avkopplande på samma gång och som man som medlem hinner bottna i eftersom man 
har färre åtaganden runt omkring. 
 
Jag vet inte om styrelsen redan har någonting på gång men lägger en motion för att vara 
säker på att denna aktivitet ges utrymme bland alla andra angelägna möten och 
aktiviteter under det kommande året. 
 
Jag anser att vi på detta årsmöte ska ta initiativ till att planera någon form av en sådan 
sommaraktivitet kommande sommar. Därför bör vi ge en arbetsgrupp med 
rapportskyldighet till styrelsen i uppdrag att skyndsamt börja dra upp riktlinjerna för en 
sådan aktivitet. 
 
Några direktiv är viktiga att lämna med. Aktiviteten ska inte kollidera med 
Almedalsveckan. Den bör även planeras så att den blir ekonomiskt fullt överkomlig för 
våra medlemmar. En kryssning är därvid ett tips för att hålla priset nere. Aktuella 
ämnen inom våra intresse-områden bör tas upp av talare vilka som personer är 
intresseväckande för många av oss. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Humanisterna i Stockholm beslutar 
 
Att arrangera någon form av sommarseminarium eller liknande aktivitet 

kommande sommar under några dagar och på tid som inte kolliderar med 
annan viktig verksamhet, 

 
Att utse en arbetsgrupp att tillsammans med styrelsen ta fram ett program för 

denna aktivitet och marknadsföra den till medlemmar och andra 
intresserade i god tid före sommaren. 

 
 
Sollentuna den 18 februari 2018 
 
Ingwar Åhman-Eklund (medlem sedan många år) 
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Styrelsens svar på motion  
angående arrangerande av sommarseminarium 2018 
 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att det finns en möjlighet att utnyttja 
sommaren till aktiviteter som till exempel seminarier eller föreläsningar, som ger 
tillfälle till reflektion och diskussion.  
  
Styrelsen har påbörjat ett arbete att försöka etablera ”Världshumanismens dag” (21 
juni). Förra året sammanföll detta med ett arrangemang på initiativ av Glöm aldrig Pela 
och Fadime (Gapf), som ju Humanisterna Stockholm sedan länge samarbetar med. För 
att undvika konkurrens valde styrelsen då att istället erbjuda en möjlighet för 
medlemmar som deltagit i Gapf:s möte att fika efteråt.  
  
Däremot kommer styrelsen i år att återkomma med inbjudan till någon aktivitet, för att 
uppmärksamma Världshumanismens dag. Och detta kommer förhoppningsvis att kunna 
grundlägga en tradition inom föreningen, kring den dagen.  
  
Styrelsen utvärderar alltid verksamheten löpande och försöker utveckla den. När 
”Humanistkryssningen” blev inställd på grund av lågt intresse, undersökte styrelsen 
förutsättningar för en liknande aktivitet i en annan form, t ex en lite längre konferens. 
Gensvaret var inte tillräckligt högt för att omedelbart gå vidare med detta, men 
möjligheterna ökar förhoppningsvis om en aktivitet blir återkommande år efter år så att 
fler vet om att den sker. 
  
Det är styrelsen ambition att åstadkomma precis det motionen föreslår. Vi menar dock 
att det kan ta ett par år att bygga upp detta till en långsiktigt hållbar nivå. Vi hoppas att 
många medlemmar sluter upp och gör ”Världshumanismens dag” till en framgångsrik 
och etablerad tradition att bygga vidare på. 
  

Förslag till beslut: 
 
Att årsmötet anser att motionen kan anses besvarad med detta. 
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Egna anteckningar 
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Normalstadgar för lokalavdelning 
Antagna vid förbundets årsmöte 2000. Senast reviderade vid kongressen 2014. 
 
§ 1. Avdelningens namn och ändamål 
Lokalavdelningens namn är: Humanisterna Stockholm. Lokalavdelningen ska arbeta i enlighet 
med förbundets stadgar och idéprogram samt i övrigt ägna sig åt förbundets uppgifter inom 
lokalavdelningens geografiska område. Förbundsstyrelsen beslutar om nya avdelningar, 
inklusive geografin. 
 
§ 2. Medlemskap 
Medlemmar av förbundet, som är bosatta inom avdelningens geografiska område räknas som 
medlemmar i lokalavdelningen. Det ankommer på medlem som vill ha ändrad tillhörighet 
grundad på t ex arbetsplatsens belägenhet att ta initiativ till ändringen. Verksamhetsområdena 
fastställs av förbundsstyrelsen. 
 
§ 3. Ekonomi 
Lokalavdelningen kan få visst ekonomiskt bidrag för sin verksamhet från förbundet. 
Lokalavdelningen får ej ta ut en egen obligatorisk medlemsavgift. 
 
§ 4. Årsmöte 
Årsmöte hålls under februari eller mars, dock senast fyra veckor före kongressen. Kallelse till 
årsmötet, innehållande uppgift om tid och plats samt information om inlämnande av motioner, 
ska publiceras i medlemstidningen och på webben och skickas ut senast fyra veckor före 
årsmötet. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet som berör avdelningens 
egen verksamhet ska inge en motion till avdelningens styrelse senast tre veckor före årsmötet. 
Senast två veckor före årsmötet ska årsmötesmaterialet – motioner, verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning, revisionsrapport, verksamhetsplan och budget samt 
valberedningens förslag – göras tillgängligt för medlemmarna via mejl och på hemsidan. 
 
Kallelse sker genom annonsering på Humanisternas webbsida. Vid årsmöte behandlas 
verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner samt 
verksamhetsplan och budget. Val sker av ordförande vartannat år, övriga styrelseledamöter, 
minst en revisor, kongressombud samt valberedning. 
 
Extra årsmöte avhålls, när styrelsen eller revisorn begär det. Kallelse sker senast två veckor 
innan genom utläggning på Humanisternas webbsida och via mejl. Extra årsmöte får hållas 
tidigast en månad efter ordinarie årsmöte. Endast ärenden som upptas i kallelsen får behandlas. 
 
Rösträtten får inte överlåtas. 
 
§ 5. Styrelsen 
Lokalavdelningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter, varav en ordförande. Antalet 
ledamöter beslutas av årsmötet. Under det första verksamhetsåret väljs samtliga 
styrelseledamöter för ett år. Efter det första verksamhetsåret väljs ordförande och hälften av de 
övriga ledamöterna för en period av två år. Därefter väljs samtliga ledamöter om lott vartannat 
år. Om antalet ledamöter ändras anpassas mandatperioden så att hälften får tvåårsmandat. 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelsen är närvarande. 
 
Vid Humanisterna Stockholms årsmöte 2010 beslöts att §5 ska lyda så här: 

§ 5. Styrelse 
Lokalavdelningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter, varav en ordförande. 
Antalet ledamöter och suppleanter beslutas av årsmötet. Ordföranden och övriga 
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styrelseledamöter väljs för två år; hälften (eller hälften avrundat uppåt, om ojämnt tal) 
jämna år och hälften udda år (Anmärkning: Vid första tillämpning väljs halva styrelsen på 
två år och halva på ett år). Eventuella suppleanter väljs på ett år. 
 
Styrelsen ska vid konstituerande styrelsemöte utse funktionärerna vice ordförande, 
kassör samt sekreterare. Om ordföranden eller någon funktionär avgår under 
verksamhetsåret, skall ersättare utses inom styrelsen, alternativt fyllnadsval hållas genom 
extra årsmöte. 

 
§ 6. Revisorer och valberedning 
Revisorer och deras ersättare samt ledamöter i valberedningen väljs på ett år. Valberedningen 
består av minst två ledamöter av vilka en är sammankallande. Styrelseledamöter kan inte ingå i 
valberedningen. Valberedningen förbereder val av styrelse, revisorer och kongressombud. 
 
§ 7. Kongressombud 
Lokalavdelningens årsmöte väljer kongressombud som meddelas förbundsstyrelsen senast tre 
veckor före förbundskongress. Årsmötet kan uppdra åt lokalavdelningens styrelse att vid förfall 
för valda ombud välja ersättare. Ombudsmöte ska hållas i varje lokalavdelning före kongress. 
Detta ska vara öppet för lokalavdelningens alla medlemmar, och inga bindande beslut ska fattas 
där. 
 
§ 8. Delning av lokalavdelning 
När en befintlig lokalavdelning delas så att en del av medlemmarna bildar en ny lokalavdelning 
medföljer den procentuella andelen av den gamla avdelningens delningsbara nettotillgångar 
som dessa medlemmar procentuellt utgjorde av den gamla avdelningens totala medlemsantal 
per 31 december det år den nya avdelningen formerar sig. Icke delningsbara tillgångar 
inkluderar arv, donationer, inventarier, kampanjmaterial och fastigheter samt icke utnyttjade 
kommunala bidrag. I händelse av oenighet mellan lokalavdelningarna ska parterna rådgöra med 
förbundsstyrelsen. Den nya lokalavdelningen träder i kraft den 1 januari året efter 
lokalavdelningen formerat sig. 
 
§ 9. Firmatecknare 
Styrelsen utser firmatecknare. 
 
§ 10. Förbundsstadgar – normalstadgar 
Om fråga uppkommer som ej regleras i dessa stadgar gäller tillämpliga delar i förbundets 
stadgar. Lokalavdelning äger rätt att anpassa dessa normalstadgar till sina behov, förutsatt att 
förbundsstyrelsen och därefter årsmötet i lokalavdelningen godkänner anpassningarna. 
 
§ 11. Upplösning 
Upplösning av lokalavdelningen kan ske om tre fjärdedelar av årsmötesdeltagarna så beslutar. 
Lokalavdelningens tillgångar ska vid upplösning, efter reglering av eventuella skulder, 
överlämnas till förbundet. 
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