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Verksamhetsplan för 2023
Vår verksamhet ska engagera:

- medlemmar
- sympatisörer som (ännu) inte är medlemmar
- målgrupper som inte känner till oss, t.ex unga och invandrare

Humanism som livsåskådning är ett stort paraply som rymmer många olika frågor och teman:
debatt och aktivism till värn för mänskliga rättigheter och demokrati; ceremonier, stödsamtal och
forum för etiska och existentiella funderingar; stöd till personer som behöver stöd undan religiöst
förtryck, skolbesök och olika kunskapsbyggande aktiviteter.

Ur kommunikationsstrategin (2017):

Vårt uppdrag är att främja humanism. Detta kan komma till uttryck på flera sätt:
- I ord och handling företräda humanism som livsåskådning
- Stötta människor som har eller söker sig till en humanistisk livsåskådning
- Försvara de mänskliga rättigheterna mot religiösa och andra auktoritära

maktanspråk
- Främja vetenskaplighet och kritiskt tänkande, mot villfarelser och vidskepligheter
- Erbjuda föreläsningar, studier, skolbesök, samtal och debatt om tro, tvivel, etik och

existentiella frågor
- Erbjuda icke-religiösa ceremonier, samtal och medmänskligt stöd
- Värna det sekulära, demokratiska samhället

För att lyckas med detta ska vi sträva efter bredd i våra aktiviteter. Olika typer av aktiviteter, på
flera orter, riktat till både kända och nya målgrupper, och bredd i de sakfrågor och teman vi
väljer att fokusera på.

Samtidigt har vi begränsade resurser vilket kräver både kreativitet och precision i planeringen.

https://docs.google.com/document/d/18Q853x3bPLzJuX4AYAOJK-Lk-7FD1_DgVrjxiXbQuR0/edit?usp=sharing


Fokusfrågor 2023
De senaste två åren har gett ett rejält överskott, mest pga färre utgifter under coronapandemin
och pga att vi hushållit med pengar generellt.

Vi föreslår att den tillträdande styrelsen satsar detta överskott på att jobba med särskilda
fokusfrågor, och ber medlemmarna att föreslå sådana.

Aktiviteter
Den tillträdande styrelsen kan organisera många sorters aktiviteter, gärna på flera orter om
möjligt. Här är exempel på aktiviteter vi gjort tidigare år.

Återkommande aktiviteter:
● Föredrag med inbjudna forskare eller debattörer
● Söndagsfika
● Pubkvällar
● Studiecirklar
● Minikonferens om humanistiska ceremonier och stödsamtal

Särskilda datum och manifestationer:
● Pride
● Studentmässor i Lund och Malmö
● World Humanist Day
● Fadimedagen

I mån av möjlighet:
● Skolbesök
● Torgmöten och social aktivism
● Debatt
● Samarbete med andra organisationer

Kommunikationskanaler
Aktiviteter bör annonseras så brett som möjligt: i medlemsmejl, på vår hemsida och
kalendarium, på våra kanaler på facebook och instagram, samt i lokaltidningen.


