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HUMANISTERNA 

DAGORDNING 
 

1 Mötets öppnande 
2 Val av mötesordförande 
3 Val av mötessekreterare 
4 Val av två justerare och rösträknare 
5 Godkännande av kallelsen 
6 Godkännande av dagordning 
7 Anmälan om övriga frågor 
8 Föredragning av verksamhetsberättelsen 
9 Föredragning av bokslutet 
10 Föredragning av revisionsberättelse 
11 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
12 Valberedningens förslag till ny styrelse och val av styrelse 
13 Val av revisor och revisorssuppleant  
14 Inkomna motioner 
15 Ev. ansökan om  eget organisationsnummer  
16 Verksamhetsplan 2019 
17 Förslag och information från avgående styrelsen 
18 Val av valberedning 
19 Övriga frågor 
20 Mötets avslutning 

 

Efter årsmötet och en kaffepaus följer ett kort program i två punkter: 

    HumanistHjälpen presenterar hur det humanitära insamlingsarbetet utvecklats sedan 
medlemsinsamlingen övergick till 90-stiftelse. Hur donationerna utvecklats och vilken nytta 
de gör i olika delar av världen. 

    Därefter bjuder konfirmationsledare på praktiskt exempel av vad som kan ingå i 
Humanistisk Konfirmation. Vår tredje konfirmationskurs startar inom kort. Besökarna får lära 
sig att under normkritisk pedagogik stå för sina åsikter! Räkna med lite liv och rörelse… 
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HUMANISTERNA 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen i Humanisterna Väst ansvarat för och genomfört 
följande aktiviteter: 

Styrelsemöte: Styrelsen har sammanträtt protokollfört tio gånger. Därutöver har arbetsgrupper 
tillsatts för att utveckla specifika områden. 
Medlemsuppföljning: Styrelsen tog initiativ till att aktivt följa upp nya tidigare medlemmar och en 
plan föreligger för 2019. 
Humanistisk konfirmation: Lokalavdelningen genomförde för andra året lokal Humanistisk 
Konfirmation. Femton konfirmander deltog under våren på tisdagskvällar i Viktoriasalen, samt en 
helg på en lägergård. Den högtidliga avslutningen på Världskulturmuseet samlade över 150 
besökare. Avslutningstalare var Harald Treutiger. 
Föredrag: Under året genomfördes fem ordinarie föredrag samt sju miniföreläsningar vid 
Bokmässan.  
2018-02-01 Gör din röst hörd. Speeddating med Humanisterna i Väst om vår verksamhet 
2018-03-08 Kritik mot hederskultur kontra rasism. Helene Bergman, författare. 
2018-04-12 Korruption, etik och moral. Bo Rothstein, professor. 
2018-05-03 Klass, genus, etnicitet och religion. Kerstin von Brömssen, professor. 
2018-11-01 Om potatisskallen. Robert Hannah 
Studiecirkel: Under våren erbjöds en studiecirkel vid fyra tillfällen om Sekulär humanism. 
I Uddevalla har träffar genomförts i samtal om humanistfrågor med bl.a. diskussion om aktuella 
böcker. 
Söndagsträff: En musikalisk söndagsträff genomfördes där Carl Gustaf Olofsson läste upp texter 
och Pia Enblom, cellist och August Xyz, pianist i Göteborgs symfoniorkester ackompanjerade. 
Bokmässan: Bokmässan genomfördes i år med en ny uppdaterad monter via bidrag från 
förbundet där föreningen nu hanterar utrustningen, bl.a. en högtalaranläggning. I år etablerades 
en företagsserie vid mässan som planeras att bli kontinuerlig. 
I Guds namn – Islam, våld och politik. Eli Göndör, författare och fil dr i religionsvetenskap. 
Har Gud kommit åter? Joel Haldorf, författare och docent i kyrkohistoria. 
Upplysning nu! Christer Sturmark, författare, förläggare, debattör. 
Ateism för barn? Om barnboken ”Gud finns nog inte”. Patrik Lindenfors, författare.  
En skola för olika. Ulf Gustafsson Förbundssekreterare Humanisterna. 
Livets  ceremonier – behovet av sekulära ceremonier. Annelie Berntsson Berg, officiant.  
Konfirmation i praktiken. Sven-Olof Andersson, officiant. 
Skolgruppen 
Under 2018 besöktes sex skolor i Göteborg, Uddevalla och Vänersborg. Vidare genomfördes fem 
intervjuer etc. vid elevarbeten. 
Extern representation 
Humanisterna Väst har under året deltagit i Almedalen, EuroPride 2018 och riksdagens 
öppnande. Föreningen har varit medarrangör två gånger vid ”Mötesplats Göteborg”, med 
organisationen ”Glöm Aldrig Pela och Fadime. 
Kongressen 
Humanisterna Väst representerades av några ombud på kongressen i Stockholm där bl.a. ny 
förbundsordförande, Anna Bergström, valdes. 
Höstkonferensen 
På höstkonferensen i Stockholm höll Humanisterna Väst i ett seminarium om lokal Humanistisk 
Konfirmation för övriga lokalavdelningar. Intresset var mycket stort och flera andra avdelningar 
tänker starta egna konfakurser.  
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HUMANISTERNA 

EKONOMISK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 

Humanisternas lokalavdelning Väst 
Lokalavdelningen har en stabil men ganska låg ekonomi. Den fasta hyran för vår lokal är en 
belastning, kostnaden är högre än det aktivitetsbidrag vi får från förbundet. Å andra sidan kan vi 
ha hur många arbetsmöten som helst, utan extra kostnad. Samt vi har Viktoriasalen gratis fyra 
gånger och för endast 500 kronor vid övriga tillfällen. 
Under året har vi arbetat för att få ett extra hyresbidrag från förbundet. Bidraget har beviljats och 
från 2019 får vi 5 000 kronor per år som hyresbidrag. 

Intäkter under året: 
Aktivitetsbidraget från förbundet var 16 000 kronor. 

Försäljning av fika och böcker på möten gav drygt 6000 kronor. Det är mindre än budgetens 7 
000 kronor. Antalet månadsmöten med föreläsare minskade, det ger genast utslag på inkomster 
på böcker och fika. En anledning till minskande antal möten är svårigheten att få intressanta 
föreläsare att komma utan kostnad. 

Bokmässan gav 2018 ett netto på nära 5 000 kronor för bokförsäljning. Det var 4 000 kronor 
över budget. En rejäl vändning från tidigare år och en lika rejäl fjäder i hatten för 
Bokmässegruppen! Dessutom gav monterarbetet elva nya betalande medlemmar till förbundet. 

Till Lokal Konfirmation var intäkten budgeterad till 22 500 kronor, plus ett extra stöd på 10 000 
kronor från förbundet, vilket dock kunde sänkas till 6 000 kronor. Konfirmationen går allt mer ihop 
ekonomiskt, allt eftersom rutinerna sätter sig. Under året har dessutom avtal tecknats med 
Studieförbundet Vuxenskolan, vilket från konfirmationen 2019 eliminerar stora  

För en uppskattad Söndagsträff på Konstepidemin fick vi ytterligare 7 000 kronor i bidrag från 
förbundet till hyra av lokal och flygel. 

Lokalhyror blev för kontor och föreläsningar är som redan nämnts den största kostnaden under 
året, nära 22 000 kronor under året. 

Till besökande föreläsare betalade vi drygt 5 000 kronor i ersättningar. Genom hårt arbete har 
Marknadsföringsgruppen oftast hittat föreläsare som nöjer sig med en liten eller ingen ersättning. 

Kaffebröd för månadsmöten samt olika arbetsmöten har kostat 1 300 kronor. Kaffe och kaka för 
alla ideella timmars arbete är väl unnat. 

Kostnaden för Reseersättningar under året blev cirka 2 100 kronor. Medlemmar som är aktiva i 
styrelse och arbetsgrupper ersätts för resor till sina uppdrag, när hemorten inte är Göteborg eller 
när uppdragen kräver egen transport. 

Lokal Humanistisk Konfirmation kostade under året 26 000 kronor, vilket är 4 500 kronor under 
budget. Marknadsföringen stannade på noll kronor, konfirmanderna har hittat oss genom 
rekommendation och förbundets hemsida. Den största kostnaden blev för hyror, 13 500 kronor 

Humanisterna Väst 
Sven Olof Andersson 
kassör 
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HUMANISTERNA 

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
 

Humanisterna Lokalavdelning Väst  
Verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
 

RESULTATRÄKNING   
INTÄKTER   
Kaffekassor och bokförsäljning 6 095,99   
Bokmässan, bokförsäljning och medlemsavgifter 8 506,00   
Aktivitetsstöd  från förbundet 16 000,00   
Extra stöd från förbundet 13 000,00   

Delsumma Intäkter 43 601,99   
Lokal Konfirmation 2018   
Kursavgifter 
(Anm. 6 000,00  utgör anmälningsavgifter till 2019 års 
konfirmation. ) 26 500,00   

Delsumma Intäkter 26 500,00   
Summa intäkter 70 101,99   

KOSTNADER   
Föreläsare, ersättningar 5 249,00   
Reseersättningar 2 109,20   
Hyror 21 602,00   
Förbundet, medlemsavgifter upptagna på bokmässan 3 750,00   
Kaffebröd månadsmöten, arbetsmöten 1 344,10   
Diverse 3 421,90   
Bankkostnader  911,22   

Delsumma kostnader 38 387,42   
Lokal Konfirmation 2018   
Planeringsmöten 676,35   
Reseersättningar 1 589,95   
Konfafika 1 137,05   
Hyror, Viktoriasalen, lägergård, avslutningslokal 13 500,00   
Olycksfallsförsäkring, konfirmander och ledare 2 050,00   
Mat på lägret 5 967,19   
Övrigt. Print, diplom, minnesfoton, rekvisita etc 995,50   

Delsumma kostnader 25 916,04   
Summa kostnader 64 303,46   

ÅRETS RESULTAT 5 798,53   
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HUMANISTERNA 

 

BALANSRÄKNING   

VID ÅRETS BÖRJAN   

Bankkonto 8 755,85   

Handkassa 81,00   

Summa tillgångar 8 836,85   

VID ÅRETS SLUT   

Bankkonto 14 448,38   

Handkassa 187,00   

Summa tillgångar 14 635,38   

ÅRETS RESULTAT 5 798,53   

 

Humanisterna Väst  
Sven Olof Andersson, kassör   
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HUMANISTERNA 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Undertecknad har, som av Humanisterna Väst vald revisor, granskat bokslutet och 
räkenskaperna för verksamhetsåret 2018. 
Till skillnad från tidigare år omfattade granskningen uteslutande lokalavdelningens 
verksamhet i och med att insamlingen och lokalavdelningens verksamhet numera är helt 
separerade ekonomiskt. 

Årsredovisningen har gjorts enligt god redovisningssed och god föreningssed. 
Utgifterna är motiverade och styrkta med verifikationer. 
 
Undertecknad tillstyrker därför 

• att årsmötet godkänner styrelsens bokslut, 

• att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Göteborg, 24 februari 2019 

Jürgen Gräfenstein, revisor 
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HUMANISTERNA 

VERKSAMHETSPLAN 2019 
 

Månadsmöten planeras som normalt att hållas första torsdagen i månaden och i samband med detta 

bokbord. En pågående dialog sker för att förhoppningsvis kunna förbättra formen och utbudet. Vi ska 

testa att t ex livesända vissa seminarier liksom pubafton, i samband med månadsmöten, för trevlig 

samvaro, utbytande av synpunkter och allmän gemenskap. 

I höst ska vi försöka få till att anordna aktiviteter i syfte att påverka och få reda hur de olika partierna 

ställer sig i områden som är viktiga för Humanisterna. Arbetet kommer att koordineras med 

förbundsstyrelsen. T ex en debattkväll om hur man i Göteborg ställer sig till att kommunalisera 

begravningsverksamheten, krisplaner i skolan etc.  

Skolbesök , föredrag och medverkan i skolor eller liknande planeras när exempelvis livsåskådningsdagar 

arrangeras, samt besvara frågor som inkommer från elever och lärare. Träffa skolelever som i skolarbetet 

har i uppgift att intervjua olika livsåskådningar. Vi planera även att anordna studiecirkel på temat sekulär 

humanism, liknande den uppskattade kurs som genomfördes 2018. 

Vi kommer at medverkan på Bokmässan 2018, och bemanna humanisternas monter. Delta i aktiviteter 

och manifestationer som stödjer mänskliga rättigheter, exempelvis West Pride – HBTQ-festival i Göteborg. 

Delta med resurs till humanisternas monter i Almedalen 

Lokal Humanistisk Konfirmation arrangeras av Väst för tredje året. Med erfarenheterna från 2017 & 2018 

års konfirmationskurs och läger, finns nu bra rutiner att hålla sig till. Det finns nu ett konkret intresse hos 

andra lokalföreningar att genomföra egna konfirmationer, där vi bistår med kunskapsöverföring. Våra 

tidigare konfirmationer ger nu ringar på vattnet i form av flera anmälningar. Intresseanmälningar har 

kommit in genom formulär på våra webbsidor samt upprop på möten, bokmässa och via medlemsmail. En 

nyhet är att vi skapat ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Konfirmationskursen hålls i deras 

lokaler på Redbergsplatsen. Avslutningen sker också där, i Redbergsteatern. Genom samarbetet får vi fri 

lokal och olycksfallsförsäkring, vilket innebär en mycket bättre ekonomi för konfirmationskursen. 

Vi planerar på att bygga en fastare beredskap av informationsansvarig för att snabbare kunna delta i 

debatten. Till detta hör att etablera en mer och attraktiv kommunikation via social media och via 

insändare.  

Vår satsning på officiantverksamheten börjar ge resultat. Ett sådant resultat är att det kommer 

genomföras en officiantkurs i centrala Göteborg i slutet av 2019. 

Det finns många bra idéer och möjligheter som Humanisterna Väst kan genomföra trots vår begränsade 

finansiella budget. Som att informera och dela ut information på stan’. Det som det ofta faller på är 

resurser för att kunna genomföra dem. Styrelsen har idag en stor belastning, kan vi få ett större 

engagemang bland medlemmar kan fler saker genomföras. Så vi kommer att fortsätta bjuda in 

medlemmar att aktivera sig i arbetsgrupper och aktiviteter och vi hoppas på ett bättre gensvar under 

2019. 

Göteborg, 2019-04-25 

Jan Sjöö 
Ordförande, Humanisterna Väst 
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HUMANISTERNA 

MOTIONER 
 

Inga motioner inkom under stadgeenligt motionstid. 
Styrelsen har dock fört upp en fråga ang. organisationsnummer på den ordinarie dagordning 
vilket har till syfte att bl.a underlätta swishbetalningar. 
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HUMANISTERNA 

BUDGET 2019 
 

 

BUDGET Humanisterna Väst 2019   
  

Ingående kassa  2019-01-01  
(Varav 6 000 kr utgör anmälningsavgifter till konfirmationen 2019.) 

14 635,00     

Behållning från 2018 14 635,00   14 635,00   

UPPSKATTADE INTÄKTER     

Kaffekassor, bokförsäljning vid månadsmöten 7 000,00     

Bokmässan, bokförsäljning 5 000,00     

Årligt aktivitetsstöd från förbundet 16 000,00     

Årligt hyresbidrag från förbundet 5 000,00     

Delsumma INTÄKTER 33 000,00   33 000,00   

Lokal Konfirmation     

Kursavgifter Lokal Konfirmation, vid 15 deltagare á 1 500 = 22 500 kr 
(Ytterligare 6 000 kr kom in under 2018, se ingående kassa.) 

16 500,00     

Delsumma INTÄKTER 16 500,00   16 500,00   

 BEÅLLNING och INTÄKTER TOTALT 
  

64 135,00   

  
  

  

UPPSKATTADE UTGIFTER     

Ersättning till föreläsare 10 000,00     

Reseersättningar 2 200,00     

Böcker, inköp 3 000,00     

Lokalhyror 21 000,00     

Bankkostnader 950,00     

Invetarier, kontor 1 000,00     

Oförutsett 1 485,00     

Reserv för planerade evenemang 2 000,00     

Delsumma UTGIFTER 41 635,00   41 635,00   

Lokal konfirmation     

Hyra lägergård, Masthuggets Majorna Scoutgård Härsjösand 5 000,00     

Hyra avslutningslokal  Redbergsteatern 1 600,00     

Förtäring sammankomster med konfirmander 1 200,00     

Råvaror till mat, lägerhelg  5 500,00     

Print, foton, diplom, rekvisita 1 500,00     

Förtäring ledarkurs och planeringsmöten 700,00     

Reseersättningar konfaträffar, läger och planeringsmöten 2 500,00     

Oförutsett 1 500,00     

Reserv för ej fyllda kursplatser 3 000,00     

Delsumma UTGIFTER 22 500,00   22 500,00   

 UTGIFTER TOTALT 
  

64 135,00   
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HUMANISTERNA 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 

Valberedningen har bestått av Els-Marie Johansson. 

Stadgeenligt väljs hälften av ledarmötena för en period av två år, övriga för ett år. Samtliga 

ledamöter väljs om lott vartannat år. Styrelseledamot skall vara medlem. 

Förslag till ny styrelse:   

(styrelseledamöter och suppleanter, i bokstavsordning) 

Jonathan Alsin     nyval  2 år 

Sven-Olof Andersson    omval 2 år 

Ana-Maria Iliescu     nyval  1 år 

Mikael Johansson    vald till årsmötet 2020 

Therese Lehitmäki   vald till årsmötet 2020 

Lasse Lidaräng     vald till årsmötet 2020 

Felix Rydell    omval 2 år 

Simon Schönbeck    nyval 1 år 

Jan Sjöö    omval 2 år 

Revisor: Jurgen Gräfenstein 

Valberedning: Jonas Nordström och Els-Marie Johansson 

Avgår vid årsmötet: 

Björn Andersson 

Niklas Karlsson 

Jonas Nordström 

Göteborg 2019-02-08 


