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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

Året 2020 har på väldigt många sätt präglats av Covid-19. Inledningsvis tänkte vi att vi skulle kunna 

komma tillbaka på vanligt sätt efter sommaren. Men det stod snart klart att det inte skulle komma 

att gå. Omställning till helt digital verksamhet påbörjades under hösten. Det var en del att lära sig, 

vilket resulterade i några bra och olika typer av verksamheter som på sitt sätt tagit mer fart nu under 

början av 2021. 

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen i Humanisterna Väst ansvarat för och genomfört följande 

aktiviteter: 

Styrelsemöten: Styrelsen har sammanträtt protokollfört 6 gånger. Därutöver har arbetsgrupper 

tillsatts för att utveckla specifika områden. 

Medlemmar: Åtta utskick har skett i form av medlemsbrev med beslutsredovisning m.m. samt 

kallelser. Vid årets slut var medlemsantalet i Väst 759 (770). 

Humanistisk konfirmation: Lokalavdelningen genomförde för fjärde året lokal Humanistisk 

Konfirmation. På grund av pandemin flyttades konfirmationen från mars till augusti. Kursen var 

fulltecknad med 15 konfirmander. Även detta år samarbetade vi med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Konfirmandgruppen träffades åtta onsdagskvällar i Vuxenskolans lokaler vid Redbergsplatsen. 

Lägerhelgen genomfördes som vanligt på Masthugget Majornas lägergård Härsjösand i Härryda. Den 

högtidliga avslutningen skedde på Redbergsteatern. Avslutningstalare var Annelie Berntsson Berg, 

ledamot i förbundsstyrelsen. Genom restriktionerna runt Corona fick bara 30 anhöriga plus 

konfirmander och ledare plats i teatern, men avslutningen streamades på webben. Anhöriga och 

medlemmar i Humanisterna Väst kunde delta digitalt. Konfirmanderna kunde efteråt ladda hem 

videon som ett minne.  

Viktoriahuset:  Föreningen Viktoriahusets styrelse består av ledamöter från varje förening med 

förstahandskontrakt, varav en representant från Humanisterna Väst. Viktoriahusets styrelses uppgift 

är att ta in hyror för lokalerna och ansvarar att huset fungerar väl med t.ex. nycklar, städning, 

reparationer etc. Utöver lokalen Humanisterna Väst hyr som kontorslokal finns tillgång till en 

samlingssal, som dessvärre inte blivit använd under pandemin. 

Föredrag: Under året genomfördes 2 ordinarie föredrag samt 2 på videolänk  

2020-02-06 All inclusive  – Lars Åberg, författare 

2020-03-05 Omgiven av idiotisk psykologi och bluffar  – Dan Katz, Leg psykolog  

2020-04-11 Videomöte om demokrati  – Anders Källström, Hum Väst 

2020-17-12 Kura Skymning: Covid-19,  vår nya vardag  – Annelie Berntsson Berg, Hum Väst 

Bokmässan: Bokmässan 2020 blev helt digital och dessutom med kort varsel varpå Humanisterna 

valde att inte medverka. 

Skolgruppen: Under 2020 genomfördes sex aktiviteter varav 3 videoföredrag samt tre intervjuer vid 

elevarbeten. 

Extern representation: Humanisterna Väst har inte deltagit aktiviteter under perioden, detta på 

grund av Covid-19. 

Officiantverksamhet: Under 2019 startades ett centralt projekt gällande officiantverksamhet med 

fyra deltagare, varav tre från Väst. Arbetet har under 2020 gått lite i stå men är under uppvaknande 

igen. Viljeinriktningen från förbundet är att förbundet och officiantverksamheten närmar sig 

varandra och att officianterna och våra ceremonier blir en tydligt och viktig del i Humanisternas 
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utåtriktade verksamhet. Projektet tittar på vad förbundet kan erbjuda officianterna och vad 

officianterna kan ge förbundet så att vi kan landa i en win-win situation.  

Och - vi vill bli fler officianter! Även år 2020 hölls utbildning av Humanistiska Officianter i Göteborg.  

 

Höstkonferensen: Även Höstkonferensen fick förläggas till nätet p.g.a. Covid-19.  Lördagen den 21 

november inbjöds till digital Höstkonferens där på agendan fanns: 

– Ordförande har ordet - förbundets relativt nytillträdde ordförande, David Ronnegard, presenterade 

sig och presenterade sina tankar om förbundet under hans ledning. 

– Hedeniuspristagaren Martin Hägglund presenterades. Martin Hägglund är svensk filosof, 

litteraturteoretiker och modernistisk litteraturforskare. Han är professor i litteraturvetenskap och 

humaniora vid Yaleuniversitetet, USA. Han medverkade i SR:s sommarprogram sommaren 2020. 

– Förbundets digitala föreläsnings/samtalsserie #vitaldemokrati presenterades av Anders Källström, 

Humanisterna Väst. 

– Förbundets nya verksamhet Humanistisk Medmänniska presenterades av Ann Widung. 

Verksamheten har startats på försök hösten 2020 och kommer sannolikt utvecklas som 

stadigvarande 2021. 

– Utdrag från Höstkonferensen del två dvs ordförandekonferensen: #vitaldemokrati: 

Under året har Humanisterna väst utarbetat ett förslag om ett demokratiprojekt som fått namnet 

Vital demokrati. Projektidén lanserades i förbundsstyrelsen som tackade ja till att driva Vital 

demokrati nationellt. Projektet bygger på digitala webbinarier varannan vecka, i vilka medlemmar 

från hela landet kan medverka och vara aktiva. Inbjudna talare ger sina synpunkter på hur vi skall 

"värna och utveckla demokratin”.  Webbinarierna skall i sin tur ge bidrag till en slutrapport våren 

2022 som förankras på förbundsstämman.  
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EKONOMISK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Lokalavdelning Väst fick under året en mycket annorlunda ekonomi på grund av den rådande 

pandemin. Sedan nedstängningen i mars hade vi inga utgifter för möteslokal, föredragshållare eller 

reseersättningar. Men heller inga inkomster på bokförsäljning, fika och Bokmässa. De många digitala 

möten som ändå genomförts har inte medfört några kostnader.  

Intäkter under året  

Aktivitetsbidraget från förbundet var 17 000 och hyresbidraget 5 000 kronor (för att förvara allt gods 

för Bokmässan). Utöver detta fick vi äskade bidrag på 5 700 kronor till föreläsare i början av året.  

Lokal humanistisk konfirmation fick ett överskott från kursen, cirka 2 000 kronor. 

Totalt fick lokalavdelningen ett plus-resultat på drygt 4 000 kronor. 

Kostnader under året 

Lokalhyror stannade på 17 000 kronor, mot beräknade 21 000. Kostnaden för föreläsare blev knappt 

5000 kronor, vilket dock täcktes av äskade extra bidrag.  

Av årets överskott användes hälften till inköp av en laserskrivare till kontoret (2 300 kronor). Vi har 

länge saknat egen möjlighet till utskrifter, bland annat för konfirmationskurserna.  

Humanisterna Väst 

Sven Olof Andersson 

Kassör  
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 

BOKSLUT Humanisterna, Lokalavdelning Väst 2020-01-01 – 2020-12-31 
RESULTATRÄKNING 
INTÄKTER 
Kaffekassor och bokförsäljning 3 130,00 
Bokmässan, bokförsäljning och medlemsavgifter  0 
Aktivitetsstöd från förbundet 17 000,00 
Hyresstöd från förbundet 5 000,00 
Extra stöd från förbundet till föreläsare 5 700,00 

Delsumma Intäkter 30 830,00 
Lokal Konfirmation 2019 
Kursavgifter(Anm. 6 000,00 utgör anmälningsavgifter till 
2021 års konfirmation. ) 

23 500,00 

Delsumma Intäkter 23 500,00 
Summa intäkter 54 330,00 
 
KOSTNADER 
Föreläsare, ersättningar 4 927,00 
Reseersättningar 403,00 
Hyror 17 123,00 
Kaffebröd månadsmöten, arbetsmöten 910,45 
Diverse (bl a en printer á 2 295,00) 4 306,88 
Bankkostnader  959,80 

Delsumma kostnader 28 630,13 
Lokal Konfirmation 2020 
Planeringsmöten 125,00 
Reseersättningar 6 221,50 
Konfafika 1 938,37 
Hyror, Viktoriasalen, lägergård, avslutningslokal 6 200,00 
Mat på lägret 5 355,35 
Övrigt. Print, diplom, minnesfoton, rekvisita etc 1 739,60 

Delsumma kostnader 21 579,82 
Summa kostnader 50 209,95 

ÅRETS RESULTAT 4 120,05 
 
BALANSRÄKNING 
VID ÅRETS BÖRJAN 
Bankkonto 13 659,79 
handkassa 473,00 

Summa tillgångar 14 132,79 
VID ÅRETS SLUT 
Bankkonto 18 525,84 
Handkassa 463,00 
Skuld till kassören som privat lade ut för hyra 
dec. Nordeas konto fungerade inte. 

-736,00 

Summa tillgångar 18 252,84 
ÅRETS RESULTAT 4 120,05 

 

Humanisterna Väst, Sven Olof Andersson, kassör. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

 

Göteborg, 8 mars 2021 

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

verksamhetsåret 2020. 

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 2020. 

 

Jürgen Gräfenstein  
revisor 
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VERKSAMHETSPLAN 2020 

 

Hela verksamhetsåret 2020 har varit styrt av Covid-19. Ska man ta fram något positivt så är det att vi 

lärt oss att bli bättre på att ordna digitala aktiviteter vilket nu präglar det mesta vi planerar inför 

2021. 

Föredragen planeras som normalt att hållas 6–8 stycken, men nu digitalt och sen får vi se när det blir 

möjligt att ha några fysiska föredrag i Viktoriasalen i Göteborg. Vi kommer fortsätta om möjligt att 

utöka antalet digitala aktiviteter. Förutom de mer sedvanliga föredragen, nu digitala, så kommer vi 

fortsätta med de lyckade digitala satsningarna vi gjort kring #Vitaldemokrati och Kura Skymning. Vi 

räknar med att dessa digitala aktiviteter kommer att vara öppna för alla Humanister runt om i vårt 

land men kanske också organiseras i samarbete med de andra lokalavdelningarna, och att vi kommer 

att få tillgång till deras aktiviteter. Våra digitala möten gör ju att det inte längre spelar någon roll var 

vi bor utan bara att vi har möjlighet att koppla upp oss. En demokratifråga isig! 

Vi vill få till aktiviteter i syfte att påverka och också ta reda hur olika föreningar och partier ställer sig i 

frågor som är viktiga för Humanisterna i vår vardag. Detta är arrangemang som vi med fördel kan 

göra i samarbete med andra lokalföreningar. Vår förhoppning är att det kan göras genom att i höst 

starta upp digitala debattkvällar kring ämnen såsom religiösa friskolor, hur krisplaner i skolan är 

utformade etc. 

I dagsläget planerar vi att inte bjuda in till pubafton eller andra fysiska möten. Vi avvaktar tills vi vet 

när det är lämpligt. Detta trots att vi alla saknar trevlig samvaro, utbytande av synpunkter och allmän 

gemenskap. 

Om vital demokrati: Vital demokrati grundades under 2020 och fortsätter att utvecklas under 2021 

med ett nationellt webbinarium varannan vecka. Kända personer från politik, offentlig förvaltning, 

media och forskning bjuds in för att tala på temat “Hur värnar och utvecklar vi demokratin”.  

Projektet planeras resultera i en slutrapport våren 2022 som skall förankras i föreningarna och 

fastställas av förbundsstämman. Förhoppningen är att vi ur detta arbete skall kunna identifiera en 

fortsättning avseende hur Humanisterna skall kunna arbeta med demokratifrågan i framtiden. 

Kura skymning: Vi fortsätter att erbjuda digitala möten med lite ojämna mellanrum för att i “all 

lågmäld stillsamhet” tillsammans föra lågmälda samtal, stillsamt reflektera. Vi utgår från ett tema, en 

anekdot, en dikt, en betraktelse – men vart vi hamnar beror på vilka associationer som uppstår, vilka 

funderingar som väcks och vad vi som medverkar tillför. Frågor som samtalen rör sig kring kan vara 

både rent praktiskt vardagliga och kanske personligt existentiella. 

Om vår satsning inför valet: På humanisternas digitala kongress 2020 togs beslut om att stödja 

motion 4, vilket avser att driva frågan kring att kommunalisera begravningsverksamheten inför valet 

2022, liknande det arbete som skedde kring förra valet kring “en skola för olika” Bakom motionen 

står tre stycken från styrelsen i Väst. Ett arbete har nu initierats kring att exekvera beslutet. Vi ser 

fram emot att på bred front arbeta med detta under 2021–2022. 
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Skolgruppen: Våra 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 som har i uppgift att intervjua olika livsåskådningar. 

Studiecirklar: Vår förhoppning är att relativt snart kunna starta några digitala bokcirklar. En redan 

påbörjad första uppgift är att utreda förutsättningarna för ev. stöd för bokinköp. Vi letar även efter 

ledare till denna digitala aktivitet. Finns intresse för det - kontakta styrelsen. 

Bokmässa: Gällande årets Bokmässa planerar vi för att det inte blir någon bokmässa 2021, detta då 

det kan antas att det inte blir någon bokmässa detta år. 

Lokal Humanistisk Konfirmation kommer arrangeras av Väst för femte året. Med erfarenheterna 

från tidigare års konfirmationskurs och läger finns nu bra rutiner och en grupp handledare som har 

ett fint samarbete. Även i år tvingas vi skjuta på konfan till augusti, smittläget är för allvarligt under 

våren. Antalet kvällsträffar är sedan förra året åtta, med 2,5 timmar per gång. Samarbetet med 

Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter, vilket betyder fortsatt bra ekonomi, då lokaler och 

försäkring ingår i avtalet. 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. 

Information: 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. 

Officianter: Under 2021 kommer våra officianter i Humanisterna Väst och i landet i sin helhet, bjudas 

in till spännande utvecklingsarbete kring officiantverksamheten. Det innebär att följa upp, 

kvalitetssäkra, utveckla och fortbilda våra officianter, och hur detta skall kunna gå till. Det gäller även 

marknadsföring, administrativt stöd och medverkan i olika forum. Det finns också planer på ännu en 

officiantkurs i Göteborg i början av hösten, framskjuten från våren p.g.a. Covid-19. 

Det finns många bra idéer för Humanisterna Väst att arbeta med, trots vår begränsade finansiella 

budget; informera, debattera och dela ut information runt om i vårt vidsträckta område men också 

att hålla studiecirklar, ordna bokcirklar, seminarier etc. Vår nu väldigt tydligt digitaliserade värld 

utökar möjligheterna att kunna medverka tillsammans i aktiviteter oavsett var vi bor även om många 

av oss också längtar efter vanliga föreläsningar och en kopp kaffe tillsammans. Låt oss dra nytta av 

våra begränsningar och våra nya omständigheter!  

Vi har en aktiv styrelse som på olika sätt försöker medverka i och ibland leda olika delar av 

Humanisternas aktiviteter men vi hinner inte med riktigt allt. Initiativ från medlemmar utanför 

styrelsen är väldigt välkomna och vi kommer att fortsätta bjuda in er att aktivera er på olika sätt i ex 

arbetsgrupper och aktiviteter och vi hoppas på att vi har med er även under 2021.  

Göteborg, 2021-03-05 
Jan Sjöö 
Ordförande, Humanisterna Väst 
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MOTIONER 

 

Inga motioner inkom under stadgeenligt motionstid. 
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BUDGET 2021 

 

BUDGET Humanisterna Väst 2021     

Behållning 2020-12-31 (öres-avrundat)  
18 252,84  18 253,00 

(Varav 6 000 kr utgör anmälningsavgifter till konfirmationen 2021) 

UPPSKATTADE INTÄKTER     

Kaffekassor, bokförsäljning vid månadsmöten  2 000,00   

Årligt aktivitetsstöd från förbundet  17 000,00   

Årligt hyresbidrag från förbundet  5 000,00   

Extra stöd från förbundet till föredragshållare  5 000,00   

Delsumma INTÄKTER  29 000,00  29 000,00 

Lokal Konfirmation     

Kursavgifter Lokal Konfirmation, vid 15 deltagare á 1 500 = 22 500 kr (Ytterligare 

6 000 kr kom in under 2020, se ingående kassa.) 
16 500,00 

  

Delsumma INTÄKTER  16 500,00  16 500,00 

 BEHÅLLNING och INTÄKTER TOTALT    63 753,00 

      

UPPSKATTADE KOSTNADER     

Ersättning till föreläsare  5 000,00   

Reseersättningar  1 000,00   

Böcker till försäljning  1 000,00   

Fikabröd månadsmöten, arbetsmöten  1 500,00   

Lokalhyror  18 000,00   

Bankkostnader  950   

Inventarier (digital utrustning)  6 000,00   

Reserv  4 803,00   

Delsumma KOSTNADER  38 253,00  38 253,00 

Lokal konfirmation     

Hyra lägergård, Masthuggets Majorna Scoutgård Härsjösand  6 000,00   

Hyra avslutningslokal Redbergsteatern  1 200,00   

Förtäring sammankomster med konfirmander  2 000,00   

Råvaror till mat, lägerhelg  5 500,00   

Print, foton, diplom, rekvisita  1 600,00   

Förtäring ledarkurs och planeringsmöten  200   

Reseersättningar konfaträffar, läger och planeringsmöten  4 500,00   

Reserv  1 500,00   

Reserv för ej bokade platser  3 000,00   

Delsumma KOSTNADER  25 500,00  25 500,00 

 KOSTNADER TOTALT    63 753,00 
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På grund av den rådande pandemin med restriktioner för träffar och möten har 
följande uppskattningar gjorts för budgeten:  
1. Digitala träffar och möten beräknas av styrelsen även få stor betydelse då 
pandemin kommit under kontroll. Därför planeras inköp av utrustning för 
inspelning och strömning.  
2. Träffar och möten beräknas att hållas på distans fram till sen höst, planering görs för 
endast två fysiska månadsmöten, med de kostnader och intäkter de kan medföra.  
3. Konfirmationen är liksom förra året flyttad från vår till höst, vilket kan medföra avhopp, även 
om så inte skedde förra året. Därför reservationen för två ej bokade platser (3 000: -).  

För Humanisterna Väst  
Sven Olof Andersson  
kassör 

 

 

  



14 

HUMANISTERNA 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Valberedningens rapport för Humanisterna Väst 2021: 

Valberedningen har bestått av ordförande Jonas Nordström och Elias Eriksson. 

Efter att ha intervjuat samtliga styrelsemedlemmar och alla tillgängliga föreslagna 

styrelsemedlemmar har valberedningen kommit fram till följande förslag; 

Ordförande, ett år: Jan Sjöö 

Kassör, två år: Sven-Olof Andersson 

Ledamot, två år: Anneli Berntsson Berg, Anders Källström, Lars Lidaräng 

Ny ledamot, ett år: Eleonor Johansson 

Ny ledamot, ett år: Lars Sjöstrand 

 

Revisor Jürgen Gräfenstein 

Revisorsuppleant Simon Schönbeck 

Elias Eriksson kvarstår som del av valberedning och ser gärna att någon ytterligare person utses i 

samband med årsmötet. 

Göteborg 1 mars 2021  


