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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen i Humanisterna Väst ansvarat för och genomfört följande
aktiviteter:
Styrelsemöten: Styrelsen har hat 7 protokollförda möten.
Därutöver har arbetsgrupper tillsatts för att utveckla specifika områden.
Uppföljning medlemmar: 16 medlemsbrev per e-post har skickats ut under året.
Vid två tillfällen bjöds in till pubträff för speciellt nya medlemmar och de som inte förnyat
medlemskapet. En enkät skickades ut i januari till medlemmar som ej betalt 2018 samt en mindre
undersökning genomfördes av orsaken för de som ej betalt fakturan i september.
Humanistisk konfirmation: Lokalavdelningen genomförde för tredje året lokal Humanistisk
Konfirmation. Nytt för året var samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Konfirmandgruppen
träffades på onsdagskvällar i gamla Redbergsskolan vid Redbergsplatsen.
Lägerhelgen skedde som vanligt på Masthugget Majornas lägergård Härsjösand i Härryda. Den
högtidliga avslutningen skedde på Redbergsteatern och samlade 150 besökare. Avslutningstalare var
Annelie Berntsson Berg från Humanisternas officiantgrupp.
Handledare från konfirmationsgruppen deltog vid Humanistiskt Forum i Kalmar och föreläste om hur
andra lokalavdelningar kan agera för att komma igång med lokal konfirmation. Ett resultat blev att
Kalmar startar egen konfirmationskurs 2020
Föredrag: Under året genomfördes 7 ordinarie föredrag.
2019-02-06 Tre paradigmer genom ett Millenium. Stephan Mangold, uppfinnare och docent i
Innovationsteknik på Chalmers.
2019-03-06 Ekologisk begravning. Anneli Berntsson Berg, Humanistisk officiant
2019-04-04 Freedom of Thought Report. Ulf Gustafsson, förbundssekreterare.
2019-05-02 Den germanska grodan. Lars Lidaräng, journalist och historiker
2019-09-05 Det kulturella djuret: om människans evolution och tänkandets utveckling. Patrik
Lindenfors, forskare i biologisk och kulturell evolution vid Institutet för framtidsstudier.
2019-10-03 Att hjälpa vänner indragna i suspekta rörelser. Håkan Järvå, Leg. Psykolog.
2019-11-06 Personlig utveckling, hjärnan och humanismen. Bertil Thomas, ordförande för
Neuroforum och docent på Chalmers.
2019-12-12 Muslimska Brödraskapets strategier och praktik i Sverige. Sameh Egyptson, doktorand i
Centrum för teologi och religionsvetenskap på Lunds Universitet .
Bokmässan: Bokmässan genomfördes i år med en utökad möjlighet till professionell utsnädning av
föredragen via social medier, bl.a .via bidrag från förbundet till en videokamera.
Föredragen finns lagrade på Humanisternas YouTube kanal
- Sekulära ceremonier - officiant Annelie Berntsson Berg
- Sekularism vad är det? - Förbundssekreterare Ulf Gustafsson
- Humanisternas ordförande Anna Bergström med Ulf Gustafsson.
- Det kulturella djuret Patrik Lindenfors.
- Holy White Lies: Muslim Brotherhood in the West ”Case - Sweden” Sameh Egyptson,
- Humanisthjälpen Sven-Olof Andersson, Ordförande i Humanisthjälpen.
Skolgruppen: Under 2019 genomfördes 8 aktiviteter varav 1 besök på skola i Trollhättan och 1 besök
i Lerums Kommun. Vidare genomfördes 6 intervjuer etc vid elevarbeten
Extern representation: Humanisterna Väst har under året deltagit i Pride 2019 och Riksdagens
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öppnande. Vid några tillfällen har vi varit ute i Göteborgs centrum och delat ut broschyrer, bl.a. var vi
ute på kulturnatten.
Vi har varit intervjuade i två artiklar. I Falköpings tidning där vi kritiserade att Skara kommun betalat
ett medium för att föreläsa för elever. I Expressen kritiserades att mediet Terry Evans, (tvprogrammet ”Det okända”) arrangerade en storseans i Elof Lindälvs gymnasiums aula i Kungsbacka
Lokala medlemsträffar. Under året har lokala medlemsmöten hållits i Uddevalla Varberg och
Halmstad. Avsikten är att informera om vad som händer på riks- och lokalnivå samt aktivera
medlemmarna till deltagande och fortsatta lokala träffar.
40-årsjubileet: Den 28 september 1979, under den första internationella litteraturutställningen för
icke-troende vid Stockholms Universitet, bildades Human-Etiska Förbundet, vilket senare ändrade
namn till Humanisterna. Detta firades i Samlingslokalen Viktoriahuset med ett födelsedagsmingel på
lördagskvällen under bokmässan i Göteborg den 26-29 september. Talare var ordförande Anna
Bergström och förbundets förra ordförande Christer Sturmark. Medlemmar från Väst hade skapat en
skärmutställning från de gångna 40 årens verksamhet.
Kvällen avslutades sen med middag på på LePub Öl & Vinbar.
Officiantverksamhet: Under 2019 startades ett centralt projekt gällande officiantverksamhet med
fyra deltagare, varav tre från Väst. Just nu pågår ett genomlysnings- och utvecklingsprojekt avseende
officiantverksamhet. Syftet med projektet är att se på möjligheter att få den Humanistiska
officiantverksamheten att växa. Bl.a. har deltagare från projektet gjort ett besök till Oslo för att lära
av vår systerorganisation där.
Höstkonferensen:
Helgen den 16-17 november i Stockholm skedde Humanisternas årliga höstkonferens. Det var
föredrag om aktuella frågor, utdelning av Hedeniuspriset, samt andra intressanta seminarier och
gruppdiskussioner, en viktig punkt var oron över vikande medlemsantal och vad som kan göras åt
detta. På söndagen var det även är en ordförandekonferens .
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EKONOMISK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Lokalavdelning Väst har under året fått en lite bättre ekonomi. Bland annat tack vare ett extra
hyresbidrag från förbundet. Det utgör kompensation för att vi förvarar mycket skrymmande material
för bokmässan i vårt kontorsrum. Ännu en anledning är samarbetet med Studieförbundet
Vuxenskolan runt konfirmationen, lokalkostnaderna försvann nästan helt. En ytterligare förstärkning
fick vi genom att december månad blev hyresfria från Föreningen Viktoriahuset.

Intäkter under året
Aktivitetsbidraget från förbundet var 16 000 och hyresbidraget 5 000 kronor. Utöver detta fick vi ett
äskat bidrag på 6 000 kronor till en videokamera inför Bokmässan. Avsikten är att frekvent publicera
föreläsningar på webben.
Bokmässan gav ett överskott på drygt 3000 kronor för bokförsäljning, ett par tusen kronor under
budget. Å andra sidan skrev något dussin nya medlemmar in sig i montern.
Intäkterna för Lokal Humanistisk Konfirmation var budgeterad till 22 500 kronor, med reservation
för 3000 kronor för ej fyllda platser. Så inträffade också, intäkterna stannade på 19 700 kronor.

Kostnader under året
Lokalhyror för kontor och föreläsningar är som redan nämnts den största kostnaden vi har. Men
2019 stannade kostnaderna på drygt 18 000 kronor. Knappt 3 000 under budget. En anledning är
hyresbefrielsen för december.
Till besökande föreläsare betalade vi bara 2 500 kronor i ersättningar, mot budgeterat 10 000
kronor. Marknadsföringsgruppen har hittat föreläsare som nöjt sig med en liten eller ingen
ersättning.
Kostnaden för Reseersättningar under året blev cirka 4 000 kronor, mot budgeterade 2 200 kronor.
Det speglar ett ökat antal arbetsmöten av olika slag.
Lokal Humanistisk Konfirmation fick under året 20 000 kronor i kostnader, vilket betyder att den gick
back med endast 300 kronor. För första gången behövde konfirmationen inget extra ekonomiskt stöd
från förbundet.
Humanisterna Väst
Sven Olof Andersson
kassör
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
BOKSLUT Humanisterna, Lokalavdelning Väst
Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31
RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Kaffekassor och bokförsäljning

6 359,00

Bokmässan, bokförsäljning och medlemsavgifter

3 270,00

Aktivitetsstöd från förbundet

16 000,00

Hyresstöd från förbundet
Extra stöd från förbundet till filmkamera

5 000,00
6 000,00
Delsumma Intäkter

36 629,00

Lokal Konfirmation 2019
Kursavgifter (Anm. 6 500,00 utgör anmälningsavgifter till 2020 års konfirmation. )

19 700,00

Delsumma Intäkter

19 700,00

Summa intäkter

56 329,00

KOSTNADER
Föreläsare, ersättningar

2 500,00

Reseersättningar

3 977,95

Hyror

18 181,00

Kaffebröd månadsmöten, arbetsmöten

1 826,62

Diverse

9 503,76

Bankkostnader

834,85
Delsumma kostnader

36 824,18

Lokal Konfirmation 2019
Planeringsmöten

377,05

Reseersättningar
Konfafika

5 074,38
1 353,69

Hyror, Viktoriasalen, lägergård, avslutningslokal

5 625,00

Mat på lägret

5 827,84

Övrigt. Print, diplom, minnesfoton, rekvisita etc

1 749,65
Delsumma kostnader

20 007,61

Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT

56 831,79
-502,79

BALANSRÄKNING
VID ÅRETS BÖRJAN
Bankkonto

14 448,38

handkassa

187,00
Summa tillgångar

14 635,38

VID ÅRETS SLUT
Bankkonto

13 659,79

Handkassa

473,00

Öresavrundning

-0,20

Summa tillgångar

14 132,59

ÅRETS RESULTAT

-502,79

Humanisterna
Väst Sven Olof
Andersson kassör
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REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad har, som av Humanisterna Väst vald revisor, granskat bokslutet och
räkenskaperna för verksamhetsåret 2019.
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 2019.

Göteborg, 8 mars 2020
Jürgen Gräfenstein, revisor
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VERKSAMHETSPLAN 2020
Föredragen planeras som normalt att hållas 6-8 stycken och i samband med detta bokbord. En
arbetsgrupp sköter nu detta och vår förhoppning är att det kommer fortsätta förbättra formen och
utbudet.
Vi skall fortsätta att testa att livesända vissa seminarier, där vi fått bidrag och införskaffat en digital
filmkamera.
Vi planerar att fortsätta med att ibland ha pubafton i samband med månadsmöten, för trevlig
samvaro, utbytande av synpunkter och allmän gemenskap.
Vi skall försöka få till att anordna aktiviteter i syfte att påverka och få reda hur de olika föreningar
och partier ställer sig i områden som är viktiga för Humanisterna. T ex en debattkväll om religiösa
friskolor eller om hur man i Göteborg ställer sig till att kommunalisera begravningsverksamheten,
krisplaner i skolan etc.
Våra framgångsrika skolbesök planeras fortsätta , med föredrag och medverkan i skolor eller
liknande när exempelvis livsåskådningsdagar arrangeras, samt besvara frågor som inkommer från
elever och lärare och där träffa skolelever som i skolarbetet har i uppgift att intervjua olika
livsåskådningar.
Minst en studiecirkel är planerad att starta och börja genomföras under 2020. En arbetsgrupp som
har startats för att ta fram material och form för en studiecirkel. Den är tänkt att passa nya såväl som
erfarna medlemmar i Humanisterna. Eventuellt även en introduktionskurs kring humanismen
(humanistisk livsåskådning) och förbundet Humanisterna, samt en mer avancerad där vi tar upp och
diskuterar mer specifika frågor, kanske med en viss form av workshops. Ett möjligt resultat skulle
kunna vara en debattartikel i medlemstidningen Humanisterna.
Arbetsgruppen har också till uppgift att planera och ta fram material för bokcirklar. En första uppgift
blir att utreda medlemmarnas intresse för att delta i en bokcirkel. Även att ta fram olika modeller av
samtalsträffar. Filosofi- och debattsamtal är två tänkta modeller. Mycket beror på intresset hos våra
medlemmar, men vi planerar och tror det är rimligt att kunna genomföra något av detta under 2020.
Vi utreder också vår möjlighet och behovet av att bedriva någon verksamhet riktat mot ungdomar.
Vi når ungdomar via vår lokala konfirmationskurs. Har vi då även ytterligare ungdomsverksamhet så
kan vi möjligtvis dra nytta av synergieffekter för att bättre nå ut till unga personer och skapa intresse
för Humanisterna.
Humanisternas kommer som tidigare att medverka Bokmässan 2020, och bemanna montern.
Vi har som ambition att deltaga i aktiviteter och manifestationer som stödjer mänskliga rättigheter,
exempelvis GAPF i Göteborg.
Lokal Humanistisk Konfirmation kommer arrangeras av Väst för fjärde året. Med erfarenheterna
från tidigare års konfirmationskurs och läger finns nu bra rutiner och en grupp handledare som har
ett fint samarbete. Antalet kvällsträffar för konfirmanderna utökas från sex till åtta. Träffarna
förlängs också, från två timmar till två och en halv. Syftet är att få tid till fler teman och fördjupade
diskussioner. Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter, vilket betyder fortsatt bra
ekonomi, då lokaler och försäkring ingår i avtalet. Det finns nu ett konkret intresse hos andra
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lokalföreningar att genomföra egna konfirmationer, där vi bistår med kunskapsöverföring.
Våra tidigare konfirmationer ger 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.
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 ger resultat. Ett sådant resultat är att det har genomfört en
mycket uppskattad officiantkurs i centrala Göteborg i slutet av 2019 och en ny planeras hösten 2020.
Under 2019 startades ett centralt projekt gällande officiantverksamheten med fyra deltagare, varav
tre från Väst. Just nu pågår ett genomlysnings- och utvecklingsprojekt avseende
officiantverksamheten. Syftet med projektet är att se på möjligheter att få den Humanistiska
officiantverksamheten att växa. Under 2020 är planen att komma med konkreta förslag till
förbundsstyrelsen.
Det finns många bra idéer och möjligheter som Humanisterna Väst kan genomföra, trots vår
begränsade finansiella budget, som att informera, debattera och dela ut information i centrala
Göteborg.
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 utanför styrelsen kan fler saker
genomföras. Så vi kommer att fortsätta bjuda in medlemmar att aktivera sig i arbetsgrupper och
aktiviteter och vi hoppas på ett bra gensvar under 2020.
Göteborg, 2020-03-10
Jan Sjöö
Ordförande, Humanisterna Väst
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MOTIONER
Inga motioner inkom under stadgeenligt motionstid.
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BUDGET 2020
Ingående kassa 2020-01-01
(Varav 6 500 kr utgör anmälningsavgifter till konfirmationen 2020.)
Behållning från 2019

14 134,00
14 134,00

14 134,00

UPPSKATTADE INTÄKTER
8 000,00
3 000,00
16 000,00
5 000,00
18 000,00

Kaffekassor, bokförsäljning vid månadsmöten
Bokmässan, bokförsäljning
Årligt aktivitetsstöd från förbundet
Årligt hyresbidrag från förbundet
Extra bidrag till föredragshållare 6*3000 ( )

*

Delsumma INTÄKTER
Lokal Konfirmation
Kursavgifter Lokal Konfirmation, vid 15 deltagare á 1 500 = 22 500 kr
(Ytterligare 6 500 kr kom in under 2019, se ingående kassa.)
Delsumma INTÄKTER

50 000,00

50 000,00

16 000,00
16 000,00

BEÅLLNING och INTÄKTER TOTALT

16 000,00

80 134,00

UPPSKATTADE UTGIFTER
Ersättning till föreläsare
Reseersättningar
Böcker till försäljning
Fikabröd månadsmöten, arbetsmöten
Lokalhyror
Bankkostnader
Inventarier, kontor
Reserv för oförutsett och större evenemang
Delsumma UTGIFTER
Lokal konfirmation
Hyra lägergård, Masthuggets Majorna Scoutgård Härsjösand
Hyra avslutningslokal Redbergsteatern
Förtäring sammankomster med konfirmander
Råvaror till mat, lägerhelg
Print, foton, diplom, rekvisita
Förtäring ledarkurs och planeringsmöten
Reseersättningar konfaträffar, läger och planeringsmöten
Reserv för ej fyllda kursplatser

20 000,00
4 000,00
2 000,00
3 000,00
21 000,00
950,00
2 000,00
4 684,00
57 634,00

57 634,00

5 000,00
1 000,00
1 800,00
6 000,00
1 500,00
700,00
3 500,00
3 000,00

Delsumma UTGIFTER

UTGIFTER TOTALT

22 500,00

22 500,00

80 134,00

(*) Till månadsmöten har Väst länge engagerat lokala föreläsare som inte tar betalt. Detta har blivit allt svårare.
Under 2020 kommer vi att i samråd med förbundet äska extra bidrag för föreläsare, många av dem riksintressanta.
Planen är att öka utbudet och antalet besökare på våra månadsmöten. En grov uppskattning i budget är en
snittkostnad på 3 000 kronor styck för sex föreläsare, alltså 18
000 kronor i extra bidrag. Plus några föreläsningar gratis eller betalda med egna medel. Försöket är möjligt eftersom
förbundet just nu har en god kassa.
För Humanisterna Väst
Sven Olof Andersson kassör
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningen har bestått av ordförande Els-Marie Johansson och Jonas Nordström.
Els-Marie påbörjade arbetet i god tid och valde efter ett tag, då det mesta var förberett och Jonas
Nordström kommit in mer i arbetet, att avgå pga jäv.
Efter att ha intervjuat samtliga styrelsemedlemmar och alla tillgängliga föreslagna
styrelsemedlemmar har valberedningen kommit fram till följande förslag;
Ordförande i ett år till i enlighet med tidigare årsmötes beslut: Jan Sjöö
Kassör i ett år till i enlighet med tidigare årsmötes beslut: Sven-Olof Andersson
Ledamot i ett år till i enlighet med tidigare årsmötes beslut: Jonathan Alsin
Ledamot i ett år till i enlighet med tidigare årsmötes beslut: Felix Rydell
Felix kommer att flytta efter sommaren så valberedningen föreslår att årsmötet ger styrelsen
möjlighet att under året själv tillsätta en ersättare.
Ledamot Ana-Maria Iliescu, Therese Lehtimäki och Simon Schönbeck
Ny ledamot: Anneli Berg
Revisor Jürgen Gräfenstein
Jonas Nordström kvarstår som del av valberedning och ser gärna att någon ytterligare person utses
på årsmötet.
Göteborg 28 februari 2020
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