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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. Fastställande av verksamhetsplan  

17. Fastställande av budget  

18. Inkomna motioner 

19. Årsmötets avslutande  
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Val av mötesfunktionärer (ärende 3) 
 
Valberedningen föreslår årsmötet att välja  
 
Ellis Wohlner - årsmötesordförande 
Margreth Reiniusson - årsmötessekreterare 
 
 
 
 

Om mötets utlysande (ärende 5) 
 
Kallelse till årsmötet 2019 har skett enligt följande: 
 

– Humanisterna Stockholms kalendarium på Humanisternas hemsida samt föreningens 
sida på Facebook i januari månad 2019.  
 

– Kallelse med information om tid och plats skickades ut med e-post den 13 och 14 
februari 2019, samt med vanlig post till medlemmar utan e-postadress. 
 
 

Normalstadgar för lokalavdelning, §4 (del): 
 

”… Kallelse till årsmötet, innehållande uppgift om tid och plats samt information om 
inlämnande av motioner, ska publiceras på Humanisternas hemsida och skickas ut till 
medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet.” 
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Verksamhetsberättelse 2018 (ärende 6)  
 

Organisation 
 

Styrelsen har under året utgjorts av  
Yvonne Nenander, ordförande 
Svante Linusson, vice ordförande 
Ulf Gustafsson, sekreterare 
Stefan Björnsson, kassör 
Ljufa Elfwing 
Magnus Liljegren (del av året) 
Margreth Reiniusson 
Fabian Rosdalen (del av året) 
Ulf Schyldt 
Margareta Wiberg Roland 

 
 
Revisor Erik von Stedingk  
Revisor-ersättare Anita Börlin  
 
Valberedningen har bestått av 
Johan Ericsson Qvist, sammankallande  
Lars Höglund 
Maria-Elida Lundberg 
Irene Rune 
 
 
 
 

 
Styrelse och medlemmar 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft 9 protokollförda möten. Ledamöterna  
Fabian Rosdalen och Magnus Liljegren avgick bägge av personliga skäl i maj respektive juni 
och deras platser har sedan dess varit vakanta. Flera av de kvarvarande styrelseledamöterna 
har periodvis haft svårt att delta aktivt i styrelsearbetet, vilket har präglat detta 
verksamhetsår. 
 
Medlemsutveckling 
Under 2018 noterar vi en svagt negativ utveckling av medlemsantalet. Lokalavdelningen 
hade 1.907 medlemmar 2018-12-31, vilket är 70 st medlemmar färre jämfört med året 
innan. Trenden med en viss genomströmning av medlemmar verkar bestå, dvs att vi 
visserligen får nya medlemmar men att en del medlemmar inte förnyar sitt medlemskap. 
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Medlemsvård 
Styrelsen har haft en medlemsansvarig, Margareta Wiberg Roland, 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 välkomstmejl till nya medlemmar (som valt att få nyhetsmejl 
från oss). Vanliga brev har även skickats till de medlemmar som inte meddelat sin e-post.  
 
Inför årsmötet har vanligt brev skickats till medlemmarna utan e-postadress. 
 
Medlemsbrev  
Information om lokalavdelningens aktiviteter har gjorts genom utskick av 11 medlemsbrev 
med e-post. Information har också lagts ut på Humanisternas hemsida och Humanisterna 
Stockholms Facebooksida. 
  
Ordförandetelefonen 
Föreningen har ett telefonnummer för kontakt, som finns angivet bland annat på 
humanisterna.se. Telefonnumret vidarekopplas till ordförandes ordinarie telefon. De flesta 
samtalen har rört frågor om humanistiska ceremonier och stöd till asylsökande. 
 
Medlemsmöten 
Ordinarie årsmöte hölls 11 mars 2018 på Teater Giljotin, Torsgatan 41 i Stockholm då 42 
röstberättigade medlemmar deltog. Årsmötet antog den jämställdhetspolicy som styrelsen 
föreslagit. I samband med årsmötet bjöds på lunch samt en föreställning om 
hedersproblematik, och efterföljande diskussion, med stå-uppartisten Zinat Pirzadeh.  
 
Medlemsmöte med ett 30-tal medlemmar hölls den 30 oktober 2018 på ABF-huset, 
Sveavägen 41 i Stockholm. Vi hade bjudit in Anna Livion Ingvarsson, generalsekreterare på 
Svenska PEN, som inledde mötet med att berätta om att hoten mot yttrandefriheten ökar, 
liksom antalet fängslade författare/journalister, i Europa och övriga världen. 
 
Utbildningsdagar för medlemmar 
Under verksamhetsåret har vi arrangerat två utbildningsdagar med fördjupning, diskussion 
och grupparbeten om vad sekulär humanism innebär och hur vi kan förmedla det till andra. 
Dessa har ägt rum på hotell Scandic Klara vid Hötorget. Antalet deltagare var 20-25 personer 
vid bägge tillfällena som, av utvärderingarna att döma, var nöjda med utbildningen. 
 
- Den 17 februari handlade det i huvudsak om humanism och argumentation. Patrik 
Lindenfors och Anna Bergström från förbundsstyrelsen föreläste, liksom Richard Lindqvist 
från stockholmsavdelningens styrelse. 
 
- Den 13 oktober handlade dagen framför allt om den internationella humaniströrelsen, 
barnperspektivet och kritiskt tänkande. Föreläsare var Ulf Gustavsson, Emilia Ericsson och 
Lars Höglund (samtliga förbundsstyrelsen, nu eller tidigare).  
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Övrig medlemsverksamhet 
 
Läsecirklar 
Tre läsecirklar har hållits under verksamhetsåret.  
- Under våren 2018 lästes Nina Burtons Gutenberggalaxens nova, en essä om Erasmus av 
Rotterdam, av 7 deltagare under värdskap av Christina Björk. 
- Under hösten 2018 deltog 4 personer i cirkeln omkring Hans, Ola och Anna Roslings 
Factfulness där Lisbeth Rudemo var värd. 
- Steven Pinkers Upplysning nu samlade 6 deltagare under hösten 2018. Cirkeln avslutades 
under januari 2019. Värd var Christina Björk. 
 
Filosofikaféer 
Två filosofikaféer genomfördes under 2018.  
- Världen vi skapar om hur vi som medskapare har möjligheter att påverka vår gemensamma 
framtid, med författaren Tomas Björkman, och  
- Sekularism – om vad det innebär och varför det ska eftersträvas, med Ulf Gustafsson, 
Humanisterna. 
 

Hbtq-nätverk 
Nätverket har haft 4 träffar under året, varav en öppen för nya intresserade och övriga av 
social karaktär samt Pride-planerande.  
Nätverket har en webbsida www.facebook.com/humhbtq/ och en Facebook-grupp, 
www.facebook.com/groups/626508077415865/, med 129 medlemmar.  Kontakt: 
hbtq@humanisterna.se.  
Johan Ericsson Qvist har varit ansvarig för nätverket och Maria-Elida Lundberg för planering 
av nätverkets aktiviteter under EuroPride 2018. 
 
Luncher 
Luncher för humanister anordnas på restaurang- och kulturpråmen Nordens Ljus, 
Kungsholmsstrand 125. Under 2018 har 11 luncher hållits. Deltagarantalet har varierat 
mellan 2 och 12 personer.  
 
Pubkvällar 
Pubkvällar anordnas för att ge medlemmar möjlighet att träffas under sociala former. 11 
pubkvällar har genomförts under verksamhetsåret varav 9 på puben The Queen’s head, 
Drottninggatan, och 2 på Lasse i parken på Söder. Antalet deltagare har varierat från 4 till 16.  
 
Teater med humanister 
Under året har vi arrangerat gemensamma besök till följande föreställningar: 
- 9 februari: Uppenbarelsen på Dramaten 
- 10 november: Underkastelse på Stadsteatern 
Efter respektive föreställning hade vi en gemensam sittning på lokal för att diskutera pjäsen, 
livet och därmed besläktade ting. 
 

http://www.facebook.com/humhbtq/
http://www.facebook.com/groups/626508077415865/
mailto:hbtq@humanisterna.se
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Utåtriktad verksamhet 
 
Ceremonier 
Under 2018 har sammanlagt 417 humanistiska ceremonier av Humanisternas officianter 
genomförts i hela landet, varav 125 i Stockholm. Dessa har fördelats enligt följande:  
 

– Barnvälkomnanden: 24 humanistiska, 17 icke-religiösa 
– Begravningar: 7 humanistiska, 70 icke-religiösa 
– Vigslar: 1 med vigselrätt, 5 utan vigselrätt  

 
Humanistisk konfirmation 
Lokal konfirmationsverksamhet i Stockholm är vilande. Detta beror främst på frågetecken 
kring marknadsföringen, dvs problem att nå ut till ungdomar i målgruppen. Nya försök med 
planering, marknadsföring och genomförande diskuteras liksom vilket stöd som behövs från 
styrelsen. Lokal konfirmation kommer troligen igång våren 2020.  
 
Skolverksamhet 
År 2018 har skolgruppen haft ett antal möten och några skolbesök.  
Styrelsen har också tagit emot ett studiebesök bestående av 9 studenter från Uppsala 
universitet (samt 2 kursansvariga) som läser till religionslärare.  
Dessa möten med elever/studenter var väldigt givande för bägge parter.    
 
Kommunenkät 
Stockholms stad har regelbundna möten med Interreligiösa rådet. Vi tillfrågade därför 
samtliga kommuner i Stockholms län om de har regelbundna möten med religiösa 
organisationer. Av dessa svarade 7 nekande, 21 svarade inte.  
 
Stöd till flyktingar som lämnat islam 
Ateism, eller snarare apostasi (att lämna en religion), kan åberopas som asylskäl, eftersom 
återvändande till ett land under islamistiskt förtryck skulle medföra fara för förföljelse, 
fängslande och död. Vi har vid ett antal tillfällen varit med vid intervjuer med flyktingar som 
åberopar detta bland sina asylskäl. Vår roll har varit att lyssna, ställa frågor och sedan 
sammanställa en rapport som kan stärka flyktingens berättelse och göra den mer trovärdig, 
om vi finner att så är fallet. Det är dock inte bekant i vilken mån detta i realiteten hjälpt 
vederbörande i asylprocessen. 
 
Hedersfrågor 
Humanisterna Stockholm var en av stödorganisationerna till Fadimegalan på Berns i januari, 
där vi hade ett eget bokbord. Galan arrangeras av organisationen Glöm aldrig Pela och 
Fadime (Gapf). Vi deltog även vid flera seminarier om hedersfrågorna i riksdagshuset under 
2018, arrangerade av Gapf, organisationen Varken hora eller kuvad (VHEK) och Riksdagens 
tvärpolitiska nätverk. 
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Järvaveckan 
Den 14-17 juni deltog Humanisterna Stockholm med ett utställartält på Spånga IP under 
Järvaveckan. Ett flertal medlemmar stod under fyra dagar i tältet och informerade om 
Humanisterna och kampanjen mot religiösa friskolor En skola för olika. 
 
Världshumanistdagen 21 juni 
Att etablera Världshumanismens dag på dagen för sommarsolståndet den 21 juni är svårt  
p g a krocken med midsommarveckan. Förra året inföll dagen en torsdag, och styrelsen valde 
att bjuda in till samtal om Världshumanismens dag vid pubkvällen på Lasse i parken 
efterföljande måndag, den 25 juni.  
 
HumPride på EuroPride 
Europas största Pridefestival genomfördes under 2018 i Stockholm (och Göteborg). 
HumPride gjorde en ordentlig satsning, framför allt på verksamheten i PrideHouse, där 
sammanlagt ett 100-tal personer deltog vid följande programpunkter: 
 
- Häng med en hbtq-humanist. Social aktivitet. 
- Ceremonier i livet. Yvonne Nenander föreläste. 
- Hur gör djur? Föredrag av biologen Christine Öberg. 
- What about animals? Se ovan. 
- Pride Parad i Stockholm! Vi gick i tåget. 
 
Världens längsta bokbord 
Humanisterna medverkade i augusti 2018 vid Världens längsta bokbord på Drottninggatan i 
Stockholm. Vi deltog också vid en informationsdag om förändringar 2019 då man planerar 
att utöka evenemanget.  
 
Studiecirkel 
Studiecirkeln Den sekulära humanismen som livsåskådning genomfördes åter hösten 2018 i 
samarbete med ABF Stockholm. Cirkelledare var Lars Höglund. Ämnen som togs upp var den 
sekulära humanismens idéhistoria och värdegrund, religionsfrihet, mänskliga rättigheter och 
hur man kan motverka religiöst förtryck i ett mångkulturellt samhälle. De 13 deltagarna var 
mycket nöjda med cirkeln.  
 
Seminarier 
Under 2018 arrangerade Humanisterna Stockholm endast två seminarier på ABF-huset (mot 
11 året innan) p g a att lokalkostnaderna har ökat. 2018 års seminarier var:  
- Christer Sturmark om Tro, vetande och Humanism i vår tid, och  
- Politikerdebatt om barn och ungdomars religionsfrihet med representanter från fyra 
politiska ungdomsförbund.  
 
Vi arrangerade även ett panelsamtal den 9 oktober om jordens framtid, Behöver vi nya sätt 
att tänka? i samarbete med Kulturhuset. Till detta kom 430 åhörare.  
Utöver detta har vi tipsat medlemmarna om andra seminarier i Stockholm, som vi tror har 
varit intressanta för sekulära humanister. 
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Stockholm 2019-02-25 
 
 
 
 
 
 
Stefan Björnson Ljufa Elfwing   Ulf Gustafsson 
  
 
Svante Linusson Yvonne Nenander Margreth Reiniusson 
 
 
 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 är något negativ det senaste året. Fonden är 
av lågriskkaraktär med placering i räntefonder och sålunda påverkad av det låga ränteläget. 
Över längre tid visar fonden en acceptabel tillväxt. I resultaträkningen redovisas en nedgång 
för fonden under året, men denna är fiktiv, eftersom fondtillgångarna inte har realiserats. 
 
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. 
 

 

  



 

Humanisterna Stockholm Årsmöte 2019  12 

Aktivitetsbudget 
 

Aktivitetsbudget och utfall för året framgår av tabellen nedan. Av de sammanlagda 
aktivitetsrelaterade utgifterna har 7 % använts för förbundsgemensam respektive externt 
inriktad verksamhet (markerat med blå text nedan). 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. I posten 
medlemsaktiviteter ingår arrangerande av medlemsutbildning vid två tillfällen under året. I 
posten Administration ingår bl a kostnad för utskick per brev till de medlemmar som inte tar 
emot e-post. 
 

Budgetpost  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 

 Inkomster    

 Verksamhetsbidrag 28 000 27 000 27 000 

 Bidrag ABF 20 000 5 000  
11 Konfa-avgifter 700   

1 Föredrag/evenemang 22 374  10 450 

12 Bokhandel 3 191  1 177 

 Ränteinkomster 702 1 000 582 

 Omvärdering av fond 2 626 3 000 -3 447 

 Summa inkomster 77 593 36 000 35 762 

 Balanserat eget kapital -23 975 71 000 45 675 

 Summa intäkter 53 561 107 000 81 437 

 Utgifter    
1 Föredrag/evenemang 7 332 5 000 2 845 

2 Temadagar/Utbildning  10 000  
3 Skolverksamhet  10 000  
4 HumPride  1 000 2 237 

5 Årsmöte 14 256 20 000 21 714 

6 Administration 6 832 6 000 12 438 

8 Medlemsaktiviteter 7 845 20 000 39 835 

9 Övrigt, oförutsett 328 5 000 2 

10 Opinionsbildning 16 668 20 000 1 666 

11 Konfa-verksamhet  10 000 700 

12 Bokhandel 300   
13 Kryssning    

 Summa utgifter 53 561 107 000 81 437 

 
Anmärkningar till budgetuppföljningen: 

1. Årsmötet kostar en hel del för lokal, förtäring och programinslag 
2. Administrationen 2018 innehåller kostnad för utskick med post, telefoni, webbservice och 

styrelsearbete 
3. Medlemsaktiviteter 2018 innehåller kostnad för medlemsutbildning, utskick med post och lokalhyra 

för möten 
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Bokslut per 2018-12-31 
 
Resultaträkningen för 2018 visar ett underskott om 45 673 kronor. Beloppet föreslås föras 
över i ny räkning. 
 
Av bokslutet framgår att avdelningen vid årets utgång har ett eget kapital om 242 019 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 2018 (ärende 8)  
 
Jag har granskat årsbokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning i Humanisternas 
Stockholmsavdelning för räkenskapsåret 2018. 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 7 styrelsemöten. Såväl nystartad som löpande 
verksamhet har genomförts enligt plan vad jag kan se. 
 
Vid förra årsmötet hade det kommit in en motion om en sommaraktivitet. Av detta blev det ett 
inslag på den månatliga puben 21/7. Det ser ut som att det kan bli något mer substantiellt för 
2019 (kryssning tillsammans med VoF). 
 
Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, och att resultatet, 
som är en förlust på -45673 kr, överförs i ny räkning. Jag tillstyrker att årsmötet beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 
 
Stockholm 2019-02-27 
 
 
Erik von Stedingk   
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Val till föreningens styrelse mm för 2019-2020 

(ärende 11-15) 
 

Valberedningens förslag  
 

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer en styrelse med 10 ledamöter. 
 

Förslag till styrelse 2019: 
 
 
Ordförande 

Yvonne Nenander (omval 1 år) 
 

Ledamöter 
Andy Cars (nyval 2 år) 
Bengt Wågensjö (nyval 2 år) 
Joanna Abrahamsson (nyval 2 år) 
Johanna Lundgren (nyval 2 år) 
Ulf Gustavsson (omval 2 år)  
Ulf Schyldt (omval 1 år) 

 
Ledamöter valda till 2020 

Ljufa Elfwing 
Svante Linusson 
Margreth Reiniusson 

 
Revisor och revisorsersättare 

Revisor: Erik von Stedingk (omval) 
Revisorsersättare: Mina Voghera (nyval) 

 
Valberedning 

Valberedningen föreslår att valberedningen även fortsättningsvis ska bestå av 4 
personer.  
 
Stockholm 2019-02-19 
 
Valberedningen /  
 
Johan Ericsson Qvist, sammankallande (står till förfogande) 
Lars Höglund (står till förfogande)  
Irene Rune (står inte till förfogande) 
Maria-Elida Lundberg (står till förfogande) 
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Förslag till verksamhetsplan (ärende 16) 
 

Inledning 
Humanisterna Stockholm ska erbjuda medlemmarna studieverksamhet och sociala träffar 
utifrån en sekulärhumanistisk värdegrund. Vi arrangerar studiecirklar, seminarier och 
filosofikaféer samt mer informella träffar som t ex luncher, pubträffar och kulturaktiviteter. 
Vi hoppas kunna sprida verksamheten utanför Stockholms innerstad genom arrangemang i 
några förorter. 
 
Humanisterna Stockholm bedriver även opinionsbildande verksamhet, dels för att påverka 
samhällsutvecklingen och försvara sekulära värden, och dels för att försöka stärka vår 
organisation genom att få fler medlemmar.  
 

Medlemsaktiviteter 
 

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

diskussionsämne, i en informell miljö. 
– Stockholmsavdelningen arrangerar seminarier samarbete med ABF Stockholm och 

andra organisationer. 
– Studiecirkeln Vad är sekulär humanism? genomförs hösten 2019 i samarbete med 

ABF Stockholm.  
– En utbildningsdag för medlemmar om sekulär humanism och argumentation m m 

genomförs hösten 2019. 
– 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 en gång per månad, då medlemmarna kan träffas och 
samtala under sociala former. 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. 
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Utåtriktad verksamhet 
 

Järvadagarna 
Humanisterna Stockholm kommer medverka med informationstält och program vid 
Järvadagarna i juni 2019.  
 
Stockholm Pride 
I samverkan med HBTQ-nätverket arrangeras olika aktiviteter under Stockholm Pride, bl a i 
Pride House och Prideparaden. 
 
Ceremonier 
Efterfrågan på humanistiska ceremonier ökar och samarbete med officianterna i Stockholm 
om information/marknadsföring är önskvärt. En officiantträff i Stockholm ska genomföras. 
 
Humanistisk konfirmation 
Uppstart av lokal humanistisk konfirmation i form av veckoträffar planeras till våren 2020.  
 
Skolfrågor 
Vi erbjuder oss att besöka skolklasser och berätta om sekulär humanism. Vi informerar även 
lärare om att sekulär humanism som livsåskådning kan och bör ingå i skolans religions- och 
livsåskådningsundervisning. 
 
Genus- och hedersfrågor 
Arbete för kvinnors rättigheter och mot hedersrelaterat våld och förtryck bedrivs i 
samarbete med andra organisationer när så är lämpligt. 
 
Opinionsbildning 
Vi kommer kontakta kommunerna i Stockholms län för att försöka påverka deras arbete i 
frågor som berör Humanisternas idéer. 
 
På kryss med Humanister 
I maj 2019 anordnar vi en kunskapskryssning i samverkan med tidskriften Forskning och 
Framsteg. Deltagarna kommer bjudas in till vårt humanistkafé ombord, där man kan 
diskutera livsåskådningsfrågor och få information om Humanisterna. 
 
Övrig verksamhet  
 

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

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 2019-2020 (ärende 17) 
 

 

På intäktssidan minskar budgeterade bidrag, dels på grund av minskat antal medlemmar, 
dels på grund av att stödet från ABF faller bort. 
 
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 47 500 kr. 
 
 

Ref Inkomster 

Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

     

 Bidrag 27 000 27 000 27 000 

 Bidrag ABF 5 000   
11 Konfa-avgifter    

1, 8 Föredrag/evenemang  10 450  
12 Bokhandel  1 177  

 Ränteinkomster 1 000 582 500 

 Omvärdering av fond 3 000 -3 447  

 Summa inkomster 36 000 35 762 27 500 

 Balanserat eget kapital 71 000 45 675 47 500 

 Summa intäkter 107 000 81 437 75 000 

     

 Utgifter    

     
1 Föredrag/evenemang  2 845 5 000 

2 Temadagar/Utbildning 10 000   
3 Skolverksamhet 10 000  2 000 

4 HumPride  2 237 2 000 

5 Årsmöte 10 000 21 714 15 000 

6 Administration 3 000 12 438 6 000 

8 Medlemsaktiviteter 10 000 39 835 20 000 

9 Övrigt, oförutsett 10 000 2 5 000 

10 Opinionsbildning 5 000 1 666 15 000 

11 Konfa-verksamhet 10 000 700  
12 Bokhandel    
13 Kryssning   5 000 

 Summa utgifter 68 000 81 437 75 000 

 
Kommentarer till budgeten: 

1. Temadagar/utbildning är inte aktuellt för närvarande som extern verksamhet 
2. Skolverksamheten planeras bli av lågbudgetkaraktär 
3. Vi räknar med endast en utbildningsdag kommande år (medlemsaktiviteter) 
4. I opinionsbildning inkluderas deltagande i Järvadagarna 
5. Konfa-verksamhet planeras tas upp först 2020 
6. En viss summa har avsatts för aktiviteter under vårt deltagande i Kunskapskryssning 
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Inkomna motioner och styrelsens svar på 

dessa (ärende 18) 
 
Följande motion har inkommit till årsmötet 2019: 
 

Om Morgonandakten, tv–skatt och medial  
uppmärksamhet för Humanisterna 
 
Det kan argumenteras för att den tv–avgift som nu betalas via skattsedeln i 
juridisk mening är en skatt. Exempelvis väntas nära 700 miljoner kronor av de 
intäkter som avgiften/skatten genererar i år gå till statskassan och inte till public 
service.1 Om tv–avgiften är att betrakta som en skatt betyder det att 
programverksamhet som exempelvis Morgonandakten, med ett specifikt 
evangeliskt– lutherskt budskap, finansieras med skattemedel.  
 
Förslag 
 
Humanisterna anlitar juridisk och/eller annan kompetens för att avgöra om 
denna typ av programverksamhet är förenlig med gällande lagstiftning. 
Utredningen och dess resultat skapar flera tillfällen till medial uppmärksamhet: 
 

• En utredning kommer att tillsättas 

• Utredningsarbetet har påbörjats samt, självklart centralt:  

• Utredningens resultat  
 
För det sistnämnda fallet finns tre möjliga utfall:  
 
Programverksamheten är olaglig. Humanisterna kan göra en polisanmälan 
Det kan ifrågasättas att programverksamheten är laglig. Humanisterna agerar 
för att få saken prövad i domstol. 
Programverksamheten är laglig. Humanisterna kan i exempelvis debattartiklar 
argumentera för att lagstiftningen är orimlig och måste ändras.  
 

Sten Andersson, Johanneshov  

 

 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Aftonbladet 25 nov 2018 
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Styrelsens svar på motionen 
 

Om Morgonandakten, tv–skatt och medial uppmärksamhet för Humanisterna 
 

Motionen behandlar en väsentlig fråga som även togs upp i en motion vid förbundets 
kongress 2018. Då beslutades det att Humanisterna ska verka för likabehandling av 
livsåskådningar i Sveriges Radio. 
 
Den juridiska aspekten av att TV-avgiften numera betalas via skattsedeln är delvis en annan 
fråga, men även den bör hanteras av Humanisternas förbundsstyrelse. 
 
Styrelsen Humanisterna Stockholm kommer informera förbundsstyrelsen om denna motion 
och uppmuntrar motionären att skicka in en motion till förbundets kongress våren 2020. 

 
Förslag till beslut: 
 
Att årsmötet anser att motionen med detta kan anses besvarad. 
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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 de år sådan 
förekommer. Kallelse till årsmötet, innehållande uppgift om tid och plats samt information om 
inlämnande av motioner, ska publiceras på Humanisternas hemsida och skickas ut till medlemmarna 
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. 
 
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. 
 



 

Humanisterna Stockholm Årsmöte 2019  23 

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 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. 

 
  



 

Humanisterna Stockholm Årsmöte 2019  24 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

stockholm@humanisterna.se 

www.facebook.com/HumStockholm 

 
 
 
 
 

mailto:stockholm@humanisterna.se
http://www.facebook.com/HumStockholm

