
 

 

Årsmöte 2020  
Humanisterna Stockholm 

 

Söndagen den 22 mars 2020, kl 12.00 

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 

 

  



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. Inkomna motioner och styrelsens förslag till svar  

20. Årsmötets avslutande  

 

 

 

 

Val av mötesfunktionärer (ärende 3) 



 
Valberedningen föreslår årsmötet att välja  
 

- till årsmötesordförande: Olof Stroh 

- till årsmötessekreterare: Margreth Reiniusson 

 

Om mötets utlysande (ärende 5) 

 
Kallelse till årsmötet 2019 har skett enligt följande: 
  

- Information har gått i januari månad 2020 på Humanisterna Stockholms kalendarium 
(Humanisternas hemsida), via medlemsbrev per e-post samt på föreningens Facebook-
sida.  

 
- Kallelse med information om tid och plats, samt handlingar inför årsmötet, har skickats 

ut med separat e-post den 8 mars 2020.  
 

 

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.” 

 

 
 
  



Verksamhetsberättelse 2019 (ärende 6) 
(Gäller 17/3 2019 – 22/3 2020, dvs tiden mellan årsmötena.)  

 

Organisation 
Ordförande: 
Yvonne Nenander 
 
Valda styrelseledamöter: 
Andy Cars 

Bengt Wågensjö (kassör) 
Joanna Abrahamsson 
Johanna Lundgren (sekreterare) 
Ljufa Elfwing 
Margreth Reiniusson (vice ordförande) 
Svante Linusson 
Ulf Gustafsson 
Ulf Schyldt 
 
Revisor: Erik von Stedingk  
Revisorsersättare: Mina Voghera 
 
Valberedning: 
Johan Ericsson Qvist, sammankallande  
Maria-Elida Lundberg  
Margareta Wiberg Roland  
Lars Höglund  
    (Två felaktigheter rättade 2020-03-11) 

Styrelse och medlemmar 
 
Styrelsens arbete 
Ledamöterna Andy Cars och Joanna Abrahamsson avgick i maj respektive juni 2019. Deras 
platser har därefter varit vakanta.  
Styrelsen har under 2019-2020 haft 10 protokollförda möten. Ett möte i oktober ställdes in då 
flera ledamöter hade förhinder.  
 
Medlemsutveckling 
Antal medlemmar i Humanisterna Stockholm per 2020-01-13 var 1760. Det är en minskning 
från 1914 medlemmar i början av 2019, en minskning med 8%. 
Föreningen har haft en medlemsansvarig, Margareta Wiberg Roland, med uppgift att ha 
löpande kontakter i medlemsfrågor.  
 
 



Medlemsbrev och Humanisten 
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. Samtalen  
har bl a handlat om ceremonier, asylärenden, medlemsaktiviteter och -avgifter.  
 
 

Verksamhet för medlemmar 
 
Medlemsmöten 
Ordinarie årsmöte hölls söndagen den 17 mars 2019 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm då 
42 röstberättigade medlemmar deltog. Innan det formella mötet hölls ett underhållande 
föredrag av Olof Buckard; satiriker, imitatör och samhällsdebattör under rubriken Religion och 
humor. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på lunch. 
 
Den 7e november hölls ett medlemsmöte med tema Barnkonventionen. Emilia Ericsson från 
förbundsstyrelsen medverkade.  
 
Utbildningsdag 
Den 11 november arrangerades en utbildningsdag med fördjupning, diskussion och 
grupparbeten om och hur vi kan förmedla vad sekulär humanism innebär till andra. P g a flera 
sena återbud deltog endast 17 personer, varav en från styrelsen. Patrik Lindenfors, Christer 
Sturmark och Rickard Lindqvist föreläste och grupparbetena leddes av Stefan Björnsson. 
 
Läsecirklar 
Tre läsecirklar har arrangerats under året. 

- Under våren läste 9 deltagare 21 tankar om det 21:a århundradet av Yuval Noah Harari. 
- Patrik Lindenfors´ Det kulturella djuret – om människans evolution och tänkandets 

utveckling studerades av 10 deltagare under hösten. 
- I januari påbörjades läsandet av Sverker Sörlins´ Till bildningens försvar med 11 

deltagare. 

 
Övrigt 
Den 19 januari arrangerades en guidad visning på Millesgården av utställningen ”Måleri och 
Andlighet” med Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke. Totalt 24 deltagare fick en 
intressant genomgång av utställningen som omfattade 20 konstverk av varje konstnär samt 
teckningar, grafiska blad och broderi liksom ett antal objekt med anknytning till ämnet. 
Konstnärerna hade alla ett intresse av andligt sökande och det påverkade deras liv såväl som 
det konstnärliga skapandet. 



 
Styrelsen har även tipsat om andra organisationers arrangemang som kan ha varit intressanta 
för humanister, bl a evenemang av Svenska kyrkan, Forum för levande historia, Svenska PEN 
och Fri Tanke, i kalendariet och olika medlemsutskick. 

 

Utåtriktad verksamhet 
 
Fadimegalan 
Humanisterna Stockholm var en av de betalande stödorganisationerna till Gapf:s Fadimegala 
den 19 januari 2020. 
 
Kryssning 
I samarbete med Forskning och Framsteg arrangerades 6–7 maj 2019 en vetenskapskryssning. 

Kryssningen var fullbokad. Förbundet Humanisterna presenterades för samtliga deltagare samt 

hade bok- och informationsbord. Ansvarig var Stefan Björnsson. 
 
Järvaveckan 
Den 12-16 juni 2019 deltog Humanisterna Stockholm med ett utställartält på Spånga IP under 
Järvaveckan. Ett flertal medlemmar stod under fyra dagar i tältet och informerade om 
Humanisterna. 
 
Stockholm Pride 2019 
Humanisterna Stockholm arrangerade inte några aktiviteter under Stockholm Pride 2019 p g a 
för litet intresse. 
 
Världens längsta bokbord 
Humanisterna medverkade i 18 augusti 2019 vid Världens längsta bokbord på Drottninggatan i 
Stockholm.  
 
Studiecirkel 
Studiecirkeln Den sekulära humanismen som livsåskådning som planerades i samarbete med 
ABF Stockholm blev inställd p g a för få anmälda. 
 
Luncher 
Luncher för humanister anordnas på pråmen Nordens Ljus, Kungsholms strand 125.  

Under verksamhetsåret har det arrangerats 8 luncher med 3 - 6 deltagare per tillfälle. 
 
Pubkvällar 
Pubkvällar anordnas för att ge medlemmar möjlighet att träffas och diskutera under sociala 
former. Under vårterminen ägde träffarna rum på The Queen’s head, Drottninggatan och under 
sommaren på Lasse i parken på Södermalm. Från och med september är mötesplatsen Old 



Beefeaters Inn på Götgatan. Under verksamhetsåret har vi haft 10 pubkvällar och antalet 
deltagare har varierat mellan 7 och 17. 
 
 
 
Filosofikaféer 
Fyra filosofikaféer på restaurang Ritorno genomfördes under 2019-2020: 
 

− 11 september: Människan, det kulturella djuret. Patrik Lindenfors berättade om sin nya 

bok. 

− 12 december: 100 år av demokrati. Ulf Schyldt inledde samtalet om demokrati. 

− 30 januari: Att vara extroende. Hanna Larsdotter som driver podcasten Exvangeliet 

berättade om sin erfarenhet som före detta troende. 

− 17 februari: Omställningen till hållbarhet. Samtalet inleddes av Pella Thiel som bl a är 

ordförande för Omställningsnätverket och utbildar i omställning och naturens 

rättigheter. 

 

Skolverksamhet 
Skolgruppen har varit vilande under detta verksamhetsår. Styrelsen har på förfrågan föreläst 
om sekulär humanism i några gymnasieklasser. 
 

Seminarier 
Under hösten 2019 arrangerade Humanisterna Stockholm två seminarier i samarbete med ABF: 

17 september: Kosovos tystade kvinnor. Ett samtal om sexuella övergrepp under 
Kosovokriget. I panelen Vasfije Krasniqi-Goodman, Feride Rushiti, Kadire Tahiraj, 
Saranda Bogujevci och Lirije Kajtazi, som arbetar för att sprida kunskap om ämnet och 
ge upprättelse för offren. Ca 150 personer deltog. Samarrangemang med Svenska 
Albanska Nätverket och Gapf. 

9 oktober: Den sista friheten – om det självvalda livsslutet när allt hopp är ute. 
Föreläsning om frivillig dödshjälp av Staffan Bergström, professor i internationell hälsa 
och ordförande i föreningen Rätten till en värdig död, RTVD. 

 
Humanisternas hbtq-nätverk 
HBTQ-nätverket har haft 2 träffar under året och har 162 följare/gillamarkeringar på sin 
Facebook-sida. Facebook-gruppen har 132 medlemmar, Både sidan och gruppen heter 
Humanisternas hbtq-nätverk. Nätverket nås även via hbtq@humanisterna.se 
 
Humanistiska ceremonier 
Under verksamhetsåret har Humanisternas officianter I Stockholm hållit 142 humanistiska 
ceremonier, varav 90 begravningar, 3 vigslar samt 49 namngivningar/barnvälkomnanden.  
 



Den 24 november arrangerade Yvonne Nenander, officiantansvarig i styrelsen, en träff med 
humanistiska officianter verksamma I Stockholm. Det var starten till ett socialt nätverk som 
lockade ett 10-tal utbildade humanistiska officianter. 
 
Humanistisk konfirmation 
Johanna Lundgren, även koordinator för humanistiska konfirmationsläger, utsågs till ansvarig 
för att starta lokal humanistisk konfirmation i Stockholm våren 2020. Målet uppnåddes inte p g 
a tidsbrist. Mer engagemang från fler medlemmar behövs.  
 
 
Stockholm 2020-03-08 
 
 
 
 
 
Yvonne Nenander Margreth Reiniusson Bengt Wågensjö 
ordförande vice ordförande kassör 
 
 
 
 
 
Johanna Lundgren Ljufa Elfwing Svante Linusson 
sekreterare 
 
 
 
 
 
Ulf Gustafsson Ulf Schyldt 
 

  



 

Ekonomisk berättelse (ärende 7) 
 

Sammanfattning 
Stockholmsavdelningens ekonomiska ställning är även detta år tillfredsställande och 
föreningens medel har kunnat användas för ett antal aktiviteter som framgår av 
verksamhetsberättelsen. 
 
Avdelningens likvida tillgångar har, liksom tidigare år, till största delen varit placerade på konto 
hos SBAB.  Räntan ligger på 0,3% (2018: 0,35%). Den erhållna räntan är lägre i år dels på grund 
av räntenivån, dels på grund av underskotten 2018 och 2019.   
 
Förenings fondinnehav är som förr av lågriskkaraktär med placering i räntefonder och påverkas 
följaktligen av det allmänna, låga ränteläget.  Utvecklingen har varit positiv under 2019 och över 
längre tid får fonden anses ge en acceptabel tillväxt.  Den redovisade uppgången i 
balansräkningen är fiktiv eftersom fondtillgångarna kvarstår. 
 

Aktivitetsbudget 
Aktivitetsbudget och utfall framgår av nedanstående tabell.   
Ett antal budgeterade poster utföll inte med några kostnader eftersom det saknades personella 
resurser och planering för att genomföra dem.  Kostnaden för posten "Medlemsaktiviteter" 
utgörs huvudsakligen av utbildningsdagen i november (22 845 kr).  Posten "Opinionsbildning" 
inkluderar kostnad för två dagars tälthyra under Järvaveckan (18 750 kr). På intäktssidan kan 
nämnas ett icke budgeterat bidrag från Enkätfabriken för Projekt LU (1 000 kr). 
 

 

Bokslut per 2019-12-31 
Se följande sidor 
 
  



 
 
  



 

 
 
  



 

Revisionsberättelse för 2019 (ärende 8) 

 

 
 
  



 

Val till föreningens styrelse mm för 2020 - 21 
(ärende 11-16) 

Organisation 
 

Val till styrelsen vid årsmötet 2020 
 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 8 personer,  
varav 1 är ordförande och 7 ledamöter. 
 
Ordförande: 
Joakim Ströberg. (nyval, 1 år) 
 
Styrelseledamöter: 
Yvonne Nenander (omval men nyval som ledamot, 1 år). 
Karin Westerberg (nyval 2 år). 
Ingrid Lutto Persson (nyval 2 år). 
Mostafa Ebrahimi (nyval 2 år). 
Hanna Larsdotter (nyval 2 år). 

Övriga styrelseledamöter redan valda till 2021:  
Bengt Wågensjö. 
Ulf Gustafsson. 
 
 
Revisor: Ulf Schyldt (nyval). 
Revisor-ersättare: Stefan Björnson (nyval). 

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av 3 personer. 

 

Stockholm 2020-02-29  
 

Johan Ericsson Qvist, sammankallande (står till förfogande). 

Maria-Elida Lundberg (står till förfogande). 

Lars Höglund (står inte till förfogande). 

Margareta Wiberg Roland (står inte till förfogande). 

  



Valberedningen och styrelsens gemensamma förslag till kongressombud:  

01. Joakim Ströberg,  

02. Bengt Wågensjö,  

03. Yvonne Nenander,  

04. Margreth Reiniusson,  

05. Svante Linusson,  

06. Mostafa Ebrahimi,  

07. Johan Ericsson Qvist,  

08. Lars Höglund,  

09. Maria-Elida Lundberg,  

10. Margareta Wiberg Roland,  

11. Christer Sturmark,  

12. Irene Rune,  

13. Carl-Johan Kleberg,  

14. Anneli Noréus,  

15. Ellis Wohlner,  

16. Marie Balint,  

17. Håkan Stokke,  

18. Ingwar Åhman-Eklund,  

19. Carl-Erik Strandberg,  

20. Ulf Schyldt,  

Stockholm har 18 ombud, resterande är reserver. 

 



Förslag till verksamhetsplan (ärende 17) 

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.   
 

Styrelsen 
Humanisterna Stockholm har ca 10 styrelsemöten per år. Styrelsen  
 

• representerar lokalavdelningen inom förbundet Humanisterna t ex vid 
ordförandekonferenser, Humanistforum och den årliga höstkonferensen. 
 

• informerar lokalavdelningens medlemmar om möten och aktiviteter genom 
lokalavdelningens medlemsbrev och Facebook-sida, i kalendariet på förbundet 
Humanisternas hemsida samt i medlemstidningen Humanisten. 

 

• för dialog även med övriga intresserade bl a via ordförandetelefonen och mejl, 
medverkar vid förfrågan i intervjuer och debatter samt föreläser om sekulär humanism 
på gymnasier, folkhögskolor och föreningar. 

 

Samarbeten 
Humanisterna Stockholm samarbetar med andra organisationer när så är lämpligt. Det gäller t 
ex ABF Stockholm kring seminarier och studieverksamhet, Fri Tanke om bokerbjudanden och 
paneldebatter, Forskning och Framsteg om kryssningar samt Gapf, VHEK  m fl vad gäller 
opinionsbildning i hedersfrågor. 

 
Opinion  
Styrelsen planerar under verksamhetsåret att särskilt uppmärksamma frågor relaterade till den 
sekulära staten ur ett barnperspektiv, samt statens stöd till trossamfund och regler kring 
vigselrätt och begravningsverksamhet. 
 

Styrelsens kartläggning visar att samtliga kommuner i Stockholm har begravningsombud. 
Ombudens uppgift är att se till att församlingarna möjliggör begravningar för samtliga 
livsåskådningar. Styrelsen planerar att erbjuda samtliga begravningsombud i Stockholms län en 
utbildning i sekulära begravningsceremonier. 
 



Hyreskostnaderna för lokaler har ökat. Styrelsen kommer att fortsätta sin inventering av 
lämpliga möteslokaler i Stockholm (inkl förorter). Det finns önskemål om sociala träffar på 
kvällstid, humanistkaféer, som kan startas om vi hittar en lämplig plats och engagemang bland 
medlemmarna.   
 
Styrelsen kommer vidare att undersöka möjligheterna för Humanisterna Stockholm att delta i 
Stockholm Pride igen i sommar, få till stånd ett kontinuerligt samarbete kring Forskning och 
Framstegs kryssningsresor samt få igång skolnätverket och lokal humanistisk konfirmation. 
 
Humanisterna Stockholm kommer att medverka med informationstält och program vid 
Järvadagarna i juni, samt med bokbord vid Världens längsta bokbord under Stockholms 
Kulturfestival i augusti 2020. 
 

Aktiviteter för medlemmar  
• Medlemsmöten. 2-3 medlemsmöten (inkl årsmötet) planeras under verksamhetsåret. I 

samband med medlemsmötena bjuder vi in en intressant person för att hålla föredrag i 

en aktuell fråga.  

• Utbildningsdag. För ca 25-30 medlemmar som önskar fördjupning i sekulär humanism. 

Starkt subventionerad dag med föreläsningar, praktiska övningar, lunch/kaffe. 

Genomförs under hösten 2020 (vid intresse).  

• Läsecirklar. Vi arrangerar läsecirklar med 6-9 personer/grupp kring böcker med 

anknytning till vår verksamhet. 

• Pubkvällar. På våra pubkvällar kan medlemmar träffas under informella former en 

gång/månad. 

• Luncher. Ett alternativ på dagtid är lunchträffarna, där man också kan träffas för 

informell samvaro en gång/månad. 

• Kulturaktiviteter. Vi tar initiativ till gemensamma besök till museer, 

teaterföreställningar, föredrag eller filmvisningar som har existentiell och/eller 

sekulärhumanistisk anknytning.  

 

Aktiviteter för medlemmar och intresserade 
• Studiecirkel.  Vår studiecirkel ”Vad är sekulär humanism?” startar på nytt hösten 2020. 

Den omfattar 5-6 träffar, är öppen för både medlemmar och intresserade och äger rum i 

ABF Stockholms lokaler. 

• Filosofikaféer. Vi arrangerar filosofikaféer i en informell miljö på kvällstid 2-3 gånger per 

termin. En kunnig person introducerar ett diskussionsämne.   

• Seminarier. Vi arrangerar seminarier med aktuella författare, experter osv inom våra 

områden i samarbete med ABF Stockholm och andra organisationer.  

 
Nätverk 



Ceremoni-nätverket. Socialt nätverk för officianter I Stockholmsområdet med utbildning I 
humanistiska ceremonier. (Se hemsidan http://humanisterna.se/humanistiska-officianter.) 
 

Skolnätverket. Berättar om sekulär humanism i skolklasser. Informerar lärare om att sekulär 
humanism som livsåskådning bör ingå i skolans religions- och livsåskådningsundervisning. 
Skolnätverket behöver en nystart under verksamhetsåret. 
 
HBTQ-nätverket. Humanisternas HBTQ-nätverk ger medlemmar möjlighet att träffas och 
engagera sig i hbtq-frågor, inom och utom Humanisterna.  
 
 
  



Förslag till budget 2020 (ärende 18) 
 

Inkomster Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 

Bidrag  27 000 28 000  27 000 

Bidrag ABF  0 0 0 

Konfa-avgifter 0 0 0 

Föredrag/evenemang  0  3300 0 

Bokhandel  0  970  

Ränteinkomster 500  425 500 

Omvärdering av fond 0 7 300 0  

Summa inkomster  27 500 39 995 27 500 

    

Utgifter Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 

Föredrag/evenemang  5 000 4235  

Temadagar/Utbildning  0 0 0 

Skolverksamhet  2 000 0 0 

HumPride  2 000 0 0 

Årsmöte 15 000 12090 15 000 

Administration 6 000 8 937  

Medlemsaktiviteter 20 000 31 925 22 000 

Övrigt, oförutsett 5 000 0 5 000 

Opinionsbildning 15 000 20 046 15 000 

Konfa-verksamhet  0 0 0 

Bokhandel  0  0 0 

Kryssning  5 000 0 5 000 

Summa utgifter  75 000 77 233 75 000 

 
  



 

Inkomna motioner och styrelsens svar på dessa 
(ärende 19) 
 

En motion har inkommit 
 
Samarbete med Nordic Noice Movement 
 
Det har varit mycket svårt att få stöd för religionsfrihet från press och politiker i Sverige. 
Fortfarande får vi inte förvara kremerad aska hemma trots att Påven nu accepterar det  och 
lagen i England haft det i 90 år .DNs ledarsida har uppmanat läsarna att "Stå upp för 
Begravnings förordningen, Erik Helmersson trots att detta är en inskränkning i 
Religionsfriheten. 
 
Vi är därför mycket glada att föreningen Nordic Noice Movement publicerat krav på de 
fruktansvärda avrättningar av barn och kvinnor som brändes levande som "Häxor". Det var i 
slutet av 1600 talet med samma kyrka, bibel och präster. Barnen och kvinnorna grät och skrek 
men Djävulen måste drivas ut. Till slut ingrep den civila staten och förbjöd den typen av dyrkan. 
 
Föreningen tog upp detta i Kyrkans Tidning och då skrev sedan DN Kultur, Magnus Västerbro, 
15 februari om saken. Humanisterna bör samarbeta i denna fråga och låta religionens offer få 
en värdig minnessten med vår hjälp. 
 
Einar Hellbom, Järfälla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsens förslag till svar på motionen 
 
Einar Hellbom har motionerat om att Humanisterna Stockholm bör samverka med rörelsen 
Nordic Noise Movement, som arbetar för att uppmärksamma häxprocessernas offer och ge 
dem upprättelse.  
 
Humanisterna Stockholm har brukat vara restriktiv med att ingå samarbeten med andra 
föreningar eller rörelser generellt. Vi är samarbetsorganisation i ABF, vars lokaler föreningen 
ofta nyttjar, och stödorganisation för föreningen GAPF (som arbetar mot hedersvåld och –
förtryck) Fadimegala.  
 
Styrelsen har tidigare avstått från att inleda samarbeten när det inte finns några klara mål eller 
tydlig nytta för våra medlemmar. Den bedömningen gör styrelsen också i detta fall. Styrelsen 
föreslår därför att motionen inte ska föranleda några åtgärder.  
 
Det behöver inte vara något hinder för att i framtiden samverka med denna eller någon annan 
organisation om något enskilt arrangemang. Sådana samarbeten av begränsad natur – till 
exempel att samarrangera ett seminarium eller en utställning – kan mycket lättare motiveras 
med att det ämnet är av intresse, även om organisationerna inte annars har så mycket 
gemensamt. Men att i mer organiserad och långvarig form stödja och samarbeta med en 
förening bör enbart ske när det finns mycket stor överlappning mellan deras och våra syften.  
 
 
Styrelsens förslag till årsmötesbeslut: 
 
att motionen inte föranleder någon åtgärd 
 
 
 
  



Normalstadgar för lokalavdelning 
Antagna vid förbundets årsmöte 2000. Senast reviderade vid kongressen 2018. 
 
§ 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. 
 
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. 
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