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Året som har gått har inte varit sig likt tidigare år. Coronaviruset drabbade världen och även oss. 

Vi hade tur att vi hann hålla vårt årsmöte mars 2020 i vanlig ordning men därefter har det varit 

svårare att ha möten och sammankomster på vanligt sätt. 

Året började vi med en vanlig samtalspub i mars där vi hade temat: ”Yttrandefrihetens gränser vart 

går dem?” 

Den 11 mars genomförde vi årsmötet med efteråt en diskussion kring Humanisternas skrivelse om 

slöja på barn: ”Man kan inte förbjuda allt man ogillar”. 

Månadspuben i april, maj och juli blev inställda men i juni samt under hösten träffades vi några 

gånger på en uteservering, med Corona-avstånd för diskussion, bland annat om motionerna till 

kongressen. På grund av sämre väder där uteserveringen inte längre var ett alternativ samt det 

försämrade Coronaläget så genomförde vi i december vår första digitala pub med diskussion kring 

franska presidenten Macrons reaktion på våldet i landet, ”Gjorde han rätt eller fel.” 

Februari 2021 samkörde vi samtalspuben digitalt med projektet #vitaldemokrati ”Hur värnar och 

utvecklar vi demokratin?” från Humanisterna centralt. Denna gång var det Andreas Norlén, 

talmannen i riksdagen som delade med sig sina tankar. 

Den 18 februari genomförde vi att digitalt möte där vi lyssnade på ett samtal mellan Sören Dalevi, 

biskop i Karlstads stift samt vår styrelsemedlem Rolf Ahlzén, läkare och etiker som belyste filosofens 

Martin Hägglunds bok ”Vårt enda liv” ur olika vinklar. Samtalet vart ett initiativ från Humanisterna 

Värmland och skedde i samverkan mellan Karlstads Humanisterna Förening, Geijerskolan, samt 

Karlstads Stift.  

Samtalspuben i mars samkördes åter med #vitaldemokrati där denna gång Gudrun Schyman fd 

partiledare framträdde med intressanta tankar. 

Ceremoniverksamhet fortsätter med en låg volym. Under året genomfördes det två 

barnvälkomnande och två begravningar av Humanisternas officianter Stig Andersson och Jörgen 

Larsson. 

Den minskade verksamheten under året har ledd till att vår ekonomi ser positiv ut. 

Under året har vi haft tre dokumenterade styrelsemöten samt en del informella kontakter i samband 

med våra samtalspubar. 

Antalet medlemmar vid årets slut var 92 st. 
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