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01 KALLELSE
Utsänd 23 februari 2022
Kallelse till Humanisternas kongress 2022
Varmt välkomna till 2022 års kongress, helgen den 23-24 april i Stockholm.
Tid: lördagen den 23 april, kl. 12.00–16.00 och
söndagen den 24 april, kl. 10.00–16.00
Plats: ABF-huset (Katasalen, plan 1), Sveavägen 41, Stockholm
Kongressen är öppen för alla medlemmar som vill delta. Mer information, inklusive länk till
anmälan, finns på http://humanisterna.se/kongress-2022/
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongress ska skicka en motion via e-post till
kongress@humanisterna.se senast den 12 mars.
Lokalavdelningarna tilldelas kongressombud efter antal medlemmar. Ombudsfördelningen ser i år
ut på följande sätt. Totalt 51 ombud.
Lokalavdelning Antal ombud
Gotland
2
Jönköping 2
Kalmar
2
Norr
2
Stockholm 17
Syd
6
Uppsala
6
Värmland
1
Väst
8
Örebro
2
Östergötland 3
Väl mött!
Förbundsstyrelsen
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02 DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Val av ordförande och sekreterare för kongressen
Val av två justerare och två rösträknare
Fastställande av antalet ombud och upprättande av röstlängd
Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Godkännande av dagordning och arbetsordning
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om medlemsavgifter
Behandling av styrelsens förslag
Behandling av inkomna motioner
Fastställande av verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter i styrelsen
Val av två revisorer och suppleanter för dessa
Val av förtroendemedlem
Val av valberedning
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03 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING
Dagordningen
Framgår av stadgarnas § 8. Inga andra ärenden har anmälts och kommer därmed inte heller
behandlas av kongressen.
Deltagande
Kongressombud har förslags-, yttrande- och rösträtt. Styrelseledamöter och revisorer har förslagsoch yttranderätt. Motionär, eller representant för motion med flera undertecknare, har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt vid motionsbehandling även om hen inte är ombud. (Stadgarna § 9)
Presidium
Förslag på mötesordförande: Malinda Flodman
Förslag på mötessekreterare: Ulf Schyldt
Debatt
Ordet ska begäras skriftligt hos presidiet. Anföranden och yrkanden ska framföras från
kongressens talarstol. Yrkanden ska redovisas skriftligt till presidiet. Det rekommenderas att inlägg
begränsas till tre minuter och repliker till en minut. Presidiet kan vid behov föreslå en mer strikt
tidsbegränsning. Presidiet kan ge föredragande i en fråga ytterligare tid om behov föreligger.
Ordningsfrågor bryter talarordningen. Vid beslut om streck i debatten redovisar mötesordföranden
inlämnade yrkanden. Möjlighet ges därefter att lämna in ytterligare yrkanden. Därefter redovisar
ordföranden vilka som finns på talarlistan och möjlighet ges för dem som därutöver önskar tala att
anmäla sig. Sedan streck satts kan inga ytterligare yrkanden lämnas in eller ordet begäras.
Motionsbehandling
Styrelserepresentant inleder behandlingen av varje motion, följd av motionären/ motionärernas
representant. Därefter förklaras ordet fritt.
Tidsschema
Lördag
11:30
12:00
12:15
12:30
13:30
14:00
14:45
16:00
16.30

Registrering
Inledning
Anförande av förbundsordföranden
Presentation från styrelsen
Kaffe
Presentation från styrelsen
Förhandling § 1-9
Avslut
Social samvaro inkl middag

Söndag
10:00
10:15
12:00
12:40
14:00
14:30
15:30

Inledning
Förhandling
Lunch
Förhandling
Kaffe
Förhandling
Avslutning
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04 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE
Verksamhetsberättelsen sträcker sig från kongressen 25-26 april 2020 till kongressen 23-24 april
2022.

Inledning
Hela mandatperioden har präglats av covid-19-pandemin, från det att kongressen 2020 delades
upp i två delar, en i april och en i oktober, till att mycket av det opinionsbildande arbetet påverkats
av att frågor bortom pandemin och dess konsekvenser har varit svåra att driva.
Viktiga händelser under mandatperioden har varit lansering av Humanistisk medmänniska,
Humanisten som nättidning och en annonskampanj om vad vi är för. Andra väsentliga aktiviteter
har varit inspelningen av serien Ur humanistisk vinkel i samarbete med UR Samtiden och
seminarieserien Vital demokrati som arrangerats online.
Höstkonferensen 2020 och Humanistforum 2021 genomfördes under omständigheterna online,
medan Humanisterna Syd på ett förtjänstfullt sätt arrangerande Höstkonferensen 2021 i Malmö. På
grund av pandemin ställdes deltagande i såväl Almedalsveckan som Bokmässan in och antal
genomförda ceremonier har under mandatperioden halverats. Humanistisk konfirmation som
sommarläger har genomförts under såväl 2020 som 2021 även om antalet deltagare varit något
mindre per läger.
Arbetet i förbundsstyrelsen har försvårats av styrelsen inte kunnat träffats i verkliga livet, men i
stort fungerat bra. Förbundsstyrelsen önskar rikta ett stort tack till alla lokalavdelningar och
personer som på många olika sätt bidrar till all vår verksamhet, under dessa knepiga två år.

Kongress 2020
Humanisternas kongress 2020 delades, på grund av pandemin, upp i två delar och genomfördes
digitalt. Vid första delen, 25-26 april, behandlades verksamhets- och ekonomiskrapport för
föregående mandatperiod, revisionsrapporten, fastställande av resultat- och balansräkningar och
styrelsens ansvarsfrihet. Därefter valdes en ny förbundsstyrelse, revisorer och förtroendemedlem.
Vid kongressens andra del, 24-25 oktober, behandlades styrelsens förslag och inkomna motioner,
verksamhets- och ekonomiska riktlinjer, samt val av valberedning.
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Ceremoniverksamheten
Irene Rune har arbetat som samordnare för officiantverksamheten. Humanisterna har idag 41
aktiva officianter. De som är intresserade av våra ceremonier vänder sig antingen till samordnaren
eller kontaktar direkt en officiant.
Under hösten 2020 respektive 2021 genomfördes utbildning av nya officianter. Vid båda tillfällena
deltog tolv kursdeltagare. Handledare var Urban Jansson och Irene Rune. Vid kursen 2021 var
även Annelie Berntsson Berg handledare.
Som en konsekvens av pandemin har antal genomförda ceremonier halverats under de senaste
två åren. Huvudsakligen efterfrågas begravningsceremonier, 171 st 2020 och 148 st 2021.
Vigslarna var 39 st 2020 och 42 st 2021. Vigslarna utförs huvudsakligen av officianter som av
Länsstyrelserna beviljats vigselrätt. Barnvälkomnandena var 33 st 2020 och 52 st 2021.
Tabellen nedan visar hur ceremoniverksamheten utvecklats över tid.
Ceremoni

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Barnvälkomnande

101

100

148

123

152

144

157

97

118

33

52

Vigsel

27

116

64

123

111

80

65

59

147

39

42

Begravning

14

35

216

209

215

273

222

297

256

171

148

Totalt

142

251

428

455

478

497

444

453

521

243

242

Under mandatperioden har en arbetsgrupp arbetat med utveckling av Humanisternas
ceremoniverksamhet. De har diskuterat hur verksamheten kan växa och under vilka former den
ska bedrivas. Detta utvecklingsarbete kommer fortsätta.

Humanistisk konfirmation
Verksamheten för de humanistiska sommarlägren för ungdomar (”humkonfan”) samordnades
under 2020 av Johanna Lundgren och 2021 av Malin Jiborn.
Sommaren 2020 och 2021 genomfördes tre läger, samtliga på Valla Folkhögskola i Linköping.
2020 påverkades verksamheten av pandemin och endast 58 ungdomar deltog. 2021 deltog 71
ungdomar. Enligt utvärderingarna var de flesta ungdomarna mycket nöjda med lägren.
Handledarutbildningar genomförs inför varje sommar, 2021 genomfördes tyvärr också denna
digitalt. Humanistisk konfirmation var ett av de teman som fanns med på de samtal som
genomfördes med UR Samtiden.
För sommaren 2022 planeras tre läger, alla på Valla folkhögskola i Linköping. Det har redan
kommit in många anmälningar till dessa.
Förutom de sommarläger som förbundet anordnar med ungdomar från hela Sverige anordnar
Humanisterna Väst lokal humanistisk konfirmation med veckoträffar i Göteborg. Även
Humanisterna Kalmar har planerat för att starta en sådan verksamhet.
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Humanistisk medmänniska
Efter beslut vid kongressen 2018 upprättades en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka
möjligheterna för att etablera ett nätverk av humanistiska samtalspersoner som skulle kunna verka
vid t ex sjukhus, fängelser, inom försvaret samt i kommunens krisberedningsgrupper runt om i
landet.
Arbetsgruppens drevs av Humanisterna Syd och i december
2020 lanserades Humanistisk medmänniska nationellt. Detta
efter att en provperiod genomförts under hösten 2020.
Humanistisk medmänniska är idag en telefontjänst som är
tillgänglig för alla, sex av veckans kvällar. Vi vänder oss till
människor med som har är ensamma, i kris i samband med
separation, sorg eller sjukdom eller av annan anledning
behöver prata med en medmänniska på sekulär och
humanistisk grund.
De som arbetar som humanistisk medmänniska är bundna av
etiska riktlinjer och kan hänvisa till professionell personal när
detta behövs. En utbildning av volontärer genomfördes, med
Kicki Oljemark som lärare, på Skeppsholmens folkhögskola
hösten 2021. Idag är det 15 volontärer som arbetar som
humanistisk medmänniska.

Hedeniuspriset 2020 och 2021
Hedeniuspris 2020 tilldelades författaren, litteraturvetaren och filosofen Martin Hägglund för att
hans skrifter och föreläsningar är djupt humanistiska och understryker betydelsen av demokrati. I
sin gärning binder Martin Hägglund samman livets mening med en sekulär tro och inspirerar oss
att göra det bästa med det enda liv vi har.
Hedeniuspriset 2021 tilldelades Dawit Isaak-biblioteket i Malmö för deras arbete för främjandet av
fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. I biblioteket tillgängliggörs litteratur och musik som förbjudits
och censurerats, historiskt och idag. Priset delades ut i samband med Humanisternas
höstkonferens i Malmö den 14 november 2021. Vid utdelningen deltog musiker och skribenter som
fått skydd i Sverige med hjälp av fristadsnätverket ICORN.

Almedalsveckan och Bokmässan
Almedalsveckan på plats i Visby blev inställd år 2020 och 2021. Istället arrangerades en digital
variant. Humanisterna valde att inte delta under dessa förutsättningar.
Bokmässan i Göteborg genomfördes digitalt 2020 och med begränsat deltagande på plats 2021.
Humanisterna avstod att delta dessa år, då det är alla möten med människor i vår monter som är
den stora behållningen för oss.
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Samhälle och politik
Skrivelser
Humanisterna besvarade i maj 2020 remissen till betänkandet Nya regler för skolor med
konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Utredningens förslag om ett etableringsstopp för skolor
med konfessionell inriktning är otillräckligt och skrivningarna om frivillighet är otydliga.
Humanisterna undertecknade i februari 2021 en Deklaration för en stark demokrati, framtagen av
kommittén Demokratin 100 år och en del av arbete med att etablera den nationella samlingen Vår
demokrati – värd att värna varje dag.
I mars 2021 skrev Humanisternas ett brev till överbefälhavare Micael Bydén om att
Försvarsmakten avviker från grundlagens intention när man genomför konfessionella ceremonier,
samt sviker sina medarbetare genom att inte vara livsåskådningsneutral i sin själavård.
Humanisterna undertecknat i mars 2021 Världshälsoorganisationens upprop #VaccinEquity – för
global distribution av covid-19 vaccin och prioriterad vaccinering av hälso- och sjukvårdsarbetare
och personer i riskgrupp.
I maj 2021 skrev Humanisterna ett brev till kulturminister Amanda Lind och önskade ett möte för att
diskutera regeringens hållning i frågan om likabehandling av religiösa och icke-religiösa
medborgare.
Humanisterna skrev i juni 2021 brev till ledamöterna i riksdagens Kulturutskott och till kulturminister
Amanda Lind om att det finns ett stort behov av att se över Begravningslagen i syfta att öka
medborgarnas frihet. Brevet skickades vidare till Konstitutionsutskottet.
Opinionsbildning i media
Humanisterna har fortsatt göra sig hörda i det offentliga samtalet genom ett flertal
debattartiklar i rikstäckande tidningar, nätpublikationer och lokaltidningar runt om i landet.
Nedan följer publiceringar i tidningar under mandatperioden. Länkar till all opinionsbildning
finns att nå via: http://humanisterna.se/samhallsdebatt
”Lurendrejarna som utnyttjar coronakrisen”: 19 mars 2020 skrev Anna Bergström och Patrik
Lindenfors i Expressen om att försäljare av falska botemedel och förmedlare av falsk tröst står
villigt redo att utnyttja den uppkomna pandemin för egen vinning.
”Unorthodox vittnar om frigörelse från en religiös sekt”: 4 maj 2020 skrev Patrik Lindenfors i
Opulens om tv-serien Unorthodox, vilken skildrar en ung kvinnas avhopp från en grupp ortodoxa
judar i New York.
DN intervjuade humanisternas ordförande David Rönnegard. Ett helt uppslag på DN Insidan 12
maj 2020 om hans syn på döden, meningen med liven och om Humanisterna.
”Svenska flaggan är en problematisk symbol”: 11 juli 2020 skrev Patrik Lindenfors en
kulturdebattartikel i GP om en sekulär stat som har en officiell flagga med en kristen symbolik.
”Varför ingår en präst i coronakommissionen?”: 12 augusti 2020 skrev David Rönnegard om HD
om att staten inte är livsåskådningsneutral när en präst utses som ledamot av
corronakommmissionen.
”Låt livsåskådningskunskap ersätta religionskunskap”: 22 augusti 2020 skrev Ulf Gustafsson och
Patrik Lindenfors på DN Debatt om att livsåskådningskunskap borde ersätta religionskunskap i
skolundervisningen.
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”Kränkningarna beror inte på en sekulär norm i skolan”: 21 september 2020 skrev Ulf Gustafsson,
Patrik Lindenfors och David Rönnegard en replik på DN Debatt om att Claphaminstitutet dra
generella slutsatser av ett litet datamaterial om kränkningar i skolan.
”Religiösa värderingar ska inte styra praxis vid livets slut”: 2 januari 2021 skrev Patrik Lindenfors,
David Rönnegard och Ulf Gustafsson på DN Debatt om att svenska statens förhållande till döden
har ännu inte sekulariserats.
”Låt dödshjälp bli en del av vår barmhärtighet”: 6 januari 2021 skrev David Rönnegard i Aftonbladet
om att politikerna bör lyssnar på folkets vilja och tillsätta en utredning om dödshjälp.
”Meningen med livet kommer från oss själva”: 22 april
2021 intervjuades Humanisternas ordförande David
Rönnegard i DN. Artikeln handlar om meningen med
livet, vad som är lycka, om humanism och
Humanisterna.
”Barns integritet trumfar föräldrars religionsfrihet”: 10
maj 2021 skrev David Rönnegard i Opulens om att en
åldersgräns för omskärelse av pojkar borde införas.
Styrelsen har under mandatperioden skrivit 11
debattartiklar som publicerats i dagspressen, samt
deltagit i poddar och talat om
Humanisternas/humanism vid minst sex tillfällen.

Sekulär högtidsstund vid riksmötets öppnande
År 2020 blev de sekulära högtidsstunden inställd på grund av pandemin. Istället skrevs ett brev
till riksdagsledamöterna vilka önskades lycka till i det kommande riksdagsåret.
Den 14 september 2021 genomförde vi återigen en högtidsstund i samband med riksmötets
öppnande, denna gång talade Dan Larhammar, preses Kungliga Vetenskapsakademien, och
Anna Ek, sverigechef Svenska Afghanistankommittén. För musiken stod Gunilla Backman.
Deltagarantalet var begränsat till 60 personer på grund av pandemin.

Ansökan om registrering som trossamfund
Förbundsstyrelsen ansökte under 2021 till Kammarkollegiet om att Humanisterna skulle bli ett
registrerat trossamfund. I februari 2022 avslog Kammarkollegiet ansökan med motiveringen
att de ansåg att det enligt förbundets stadgar krävs ett kongressbeslut för en sådan ansökan.
Styrelsen anser att registrering av Humanisterna som trossamfund är ett steg mot att staten
ska likabehandla och erkänna vår livsåskådning. Detta öppnar upp för deltagande i olika
sammanhang där idag trossamfund möts. Trossamfund kan också ges tillstånd att utse
förrättare av juridisk vigsel och ansöka om bidrag via Myndigheten för stöd till trossamfund.
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Ur humanistisk vinkel
Humanisterna har i samarbete med UR Samtiden spelat in åtta korta seminarier och samtal
om sekulär humanism, samt några verksamheter och övertygelser som hör till vår
livsåskådning. Programserien heter Ur humanistisk vinkel och spelades in på Skeppsholmens
folkhögskola den 3 maj 2021. Serien sändes i SVT Kunskapskanalen och går se på UR Play
och vår hemsida. Länk till programserien: http://humanisterna.se/nyheter/ur-humanistiskvinkel-en-serie-i-kunskapskanalen/
Teman för serien:
• Humanism som livsåskådning, David Rönnegard i samtal med Anna Lindman
• Ceremonier i livet, Annelie Berntsson Berg i samtal med Anna Lindman
• Om vi hjälper någon att dö, Take Aanstoot och Nils Lynöe talar om dödshjälp.
Moderator: Anna Lindman
• Att lämna en sekt, Håkan Järvå i samtal med Anna Lindman
• Vetenskap och kritiskt tänkande, föreläsning av Patrik Lindefors
• Sekularism och religionsfrihet, samtal mellan Ulf Gustafsson och Annelie Berntsson
Berg
• När individen ställs mot gruppen, samtal mellan Ulf Gustafsson och Anna Bergström
• Humanistisk konfirmation, samtal mellan Malin Jiborn och Josephine Schreber

Vital demokrati
Under 2020 och 2021 genomfördes 14 seminarier på nätet om demokrati. I serien Vital
demokrati deltog politiker, journalister och forskare som gäster och åhörarna kunde därefter
ställa frågor till dem. Samtalen modererades av Anders Källström. Länk till programserien:
http://humanisterna.se/demokrati
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Deltagare på genomförda seminarier:
• Tobias Andersson, ordförande Ungsvenskarna SDU
• Alf Svensson, fd partiledare Kristdemokraterna
• Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
• Bokseminarium med författarna Staffan Dopping/ och Stig-Björn Ljunggren
• Gustav Fridolin, fp språkrör Miljöpartiet
• Åsa Wikforss, filosof och ledamot Svenska akademien
• Staffan Dopping, journalist/kommunikatör
• Emma Frans, vetenskapsskribent och demokratiambassadör
• Philip Botström, ordförande SSU
• My Rohwedder, politikreporter på ekot
• Gudrun Schyman, fd partiledare för Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet
• Bengt Westerberg, fd partiledare Folkpartiet/Liberalerna
• Andreas Norlén, talman Sveriges riksdag
• Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap

Annonskampanj
Förbundsstyrelsen har arbetat fram ett kampanjmaterial om fyra frågor som Humanisterna är
för: Sekularism, religionsfrihet för barn, dödshjälp och ceremonier med människan i centrum.
Annonsering på Facebook och Instagram inleddes i februari 2022. Syftet med
annonskampanjen är att berätta om vad Humanisterna är för och locka fler medlemmar. I
början av april hade 72 000 personer nåtts av kampanjen.
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Humanistforum, Höstkonferens och ordförandekonferens
Humanistforum vänder sig till förtroendevalda inom Humanisterna och genomförs var annat
år. 2021 genomfördes det på nätet (18 april och 2 maj), 26 personer deltog och ämnena som
diskuterades var social gemenskap inom Humanisterna, kommunalisering av
begravningsverksamheten och Humanistisk medmänniska.
Humanisternas höstkonferens vänder sig till alla medlemmar. 2020 arrangerades den i kortare
form på nätet (21 november). Ämnena för konferensen var frågestund med Humanisternas
ordförande, information om humanistisk medmänniska, samt utdelning av Hedeniuspriset.
Höstkonferensen 2021 genomfördes i Malmö helgen 13-14 november och arrangerades av
Humanisterna Syd. Gästtalare var Andreas Ekström (journalist och författare), Göran Dahl
(professor emeritus i sociologi) och Cecilia Sahlström (organisationsutvecklare och f.d.
polischef). Därefter diskuterades vad Humanisterna kan göra för att motverka nyauktoritära
strömningar. På söndagen gästades konferensen av personer från ICORN (International
Cities of Refuge Network) och Lone Ree Milkaer, ordförande för danska Humanistisk
Samfund. Avslutningsvis delades Hedeniuspriset ut.
Ordförandekonferensen är ett samarbetsforum där representanter för Humanisternas
lokalavdelningar och Humanisternas förbundsstyrelse träffas för att diskutera aktuella frågor.
Under det gånga två åren har digitala ordförandekonferenser genomförts vid sex tillfällen: 10
juni 2020, 15 oktober 2020, 16 december 2020, 8 april 2021, 7 oktober 2021 och 15 februari
2022.

Humanisten
Medlemstidningen Humanisten har publicerats med fyra
nummer om året. Både som papperstidning och PDFtidning. Janna Aanstoot och Patrik Lindenfors är sedan
årsskiftet 2020 redaktörer för tidningen. Uno von
Corswant har bidragit med en ovärderlig hjälp när det
kommer till tidningens layout. Ansvarig utgivare för
Humanisten är Patrik Lindenfors.
Från och med numer 1 2020 har varje nummer av
tidningen haft ett tema. Dessa har varit: Barnkonventionen
som svensk lag, Humanistisk själavård, Internationell
humanism, Avhopp, Demokrati, Döden, Sekularism,
Godhet och Kön.
I mars 2021 lanserades Humanisten som nättidning. Där
publiceras artiklarna successivt och möjliggör att de kan
spridas till fler läsare utanför Humanisterna.

Hemsidan, sociala medier och Humanistshoppen
Hemsidan humanisterna.se har under mandatperioden utvecklats något och första sidan har
fått ett lite uppdaterat utseende. Under de senast två åren har totalt 80 nyhetsinlägg
publicerats.
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Aktiviteten på den officiella Facebooksidan fortsätter på en hög nivå. Under de senaste två åren
har antalet följare ökat med 4,5% och är i dag 6 980 st. Det publiceras ca fem inlägg på
Facebook per vecka. Inläggen har en räckvidd från 500 till 4 000 personer beroende på ämne.
Den slutna Facebookgruppen Humanisterna medlemsforum har i dagsläget ca 690 medlemmar.
Personer som inte längre är medlemmar i Humanisterna har vid ett tillfälle de senaste två åren
plockats bort från gruppen. I denna grupp pågår det dagligen diskussion av frågor som berör frågor
våra medlemmar anser är viktiga.
Förbundet har också ett Twitter- och ett Instagramkonto
(@SvHumanisterna). De flesta lokalavdelningarna finns
representerade på sociala medier genom egna Facebooksidor
och/eller grupper.
I augusti 2020 startades Humanistshoppen upp igen. Där säljs t-shirt,
kepsar, muggar med mera med Humanisternas logotype.

Humanismen internationellt
Europeiska Humanistfederationen (EHF):
Under mandatperioden har Patrik Lindenfors varit styrelseledamot EHF. EHF fortsätter sin ständigt
pågående lobby-verksamhet vid Europarådet och inom EU. Det handlar främst om att förespråka
sekularism och mänskliga rättigheter, samt motverka olika religiösa initiativ för att exempelvis
inskränka kvinnors rättigheter och yttrandefriheten. Även organisationen ”European Humanist
Professionals” drivs inom ramen för EHF. De arbetar med att främja ceremoniverksamhet och
andra humanistiska tjänster.
Europeiska humanistfederationen har de senast två åren intensivt arbetat med en
organisationsförändring, vilken skulle innebära att EHF uppgår som en del av Humanists
International. David Rönnegard deltog i april 2022 vid ett möte i Utrecht för att diskutera hur detta
kan genomföras.
Ulf Gustafsson var Humanisterna representant vid EHF:s generalförsamling i november 2020 och
maj 2021. Båda mötena genomfördes på nätet.
Humanists International (HI):
Humanists International fortsätter sin ständigt pågående kamp för mänskliga rättigheter inom FNsystemet. De arbetar också med att utveckla humanistorganisationer runt om i världen, samt
sprida kunskap och opinionsbilda om humanism, sekularism och mänskliga rättigheter, bland
annat genom att årligen ge ut Freedom of thought report.
Ulf Gustafsson var Humanisterna representant vid HI:s generalförsamling i oktober 2020 och
augusti 2021. Båda mötena genomfördes på nätet.
Nordisk humanistsamarbete
Ett möte var planerat på Färöarna i maj 2020. Detta ställdes in på grund av pandemin. I oktober
träffades de nordiska humanistorganisationerna i Köpenhamn. Deltog från Sverige gjorde Ulf
Gustafsson, Patrik Lindenfors, David Rönnegard och Magnus Timmerby.
Samarbetet de senaste åren har främst handlat om att planera World Humanist Congress 2023 i
Köpenhamn. Patrik Lindenfors har varit Humanisternas representant ”rådgivande kommittén”. I
april 2022 genomfördes ett arbetsgruppsmöte i Stockholm, men representanter från Danmark och
Norge. Temat för kongressen är Building better democracies through humanist values.
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Övrigt styrelsearbete
Förbundsstyrelsen har haft 21 styrelsemöten under mandatperioden, alla utom tre var digitala.
Att inte kunnat ses i verkliga livet har försvårat arbetet. Styrelsen utsåg under perioden Anna
Bergström och Tara Twana till vice ordförande och Tara, samt Ulf Gustafsson till
förbundssekreterare. Förbundsstyrelsen har under mandatperioden skickat ut ett antal
nyhetsbrev till prenumeranter och medlemsbrev till medlemmar.
Humanisterna använder sedan juni 2019 MyClub som system för medlemsadministration. Kansliet
bemannas av en arvoderad administratör (arbetstid sammantaget ca 8 timmar per månad).
Förbundet anlitar fortsatt en person för bokföring och andra ekonomitjänster.
Humanisterna är fortsatt medlemmar i Skeppsholmens folkhögskola och vi har nyttjat deras
lokaler vid något utbildningstillfälle, Ulf Gustafsson är också ledamot i folkhögskolans styrelse.
Dinky Daruvala avgick på grund av personliga skäl från styrelsen i februari 2021. Tanja
Tabrizian har periodvis inte deltagit i styrelsearbetet på grund av hög arbetsbelastning.

Humanisternas förbundsstyrelse

Janna Aanstoot

Anna Bergström

Annelie Berntsson Berg

Emilia Ericson

Ulf Gustafsson

Patrik Lindenfors

Tore Mellberg

Piia Posti

David Rönnegard

Tanja Tabrizian

Tara Twana
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EKONOMISK RAPPORT VERKSAMHETSÅREN 2020–2021
Medlemsstatistik
Vid slutet av året 2021 hade vi totalt 4124 medlemmar. Detta är en minskning med 157
medlemmar i jämförelse med slutet av år 2020 då vi hade 4260 st. Under 2022 har alltså
medlemsantalet minskat med 3 %. Från år 2018 har medlemsantalet årligen minskat. Tabellen
visar medlemsutvecklingen i lokalavdelningarna från årsskiftet 2017/2018 till början av 2022.

Lokalavdelning

Stockholm
Väst
Uppsala
Syd
Östergötland
Kalmar
Norr
Jönköping
Örebro
Värmland
Sörmland
Gotland
Utland
Summa

Medlemmar
2017-12-31

Medlemmar
2018-12-31

Medlemmar
2019-12-31

Medlemmar
2021-01-07

Medlemmar
2022-01-04

Förändring
från förra
årsskiftet

% förändring
från förra
årsskiftet

1 977
890
575
595
232
134
161
134
110
109
98
63

1 907
855
562
565
224
129
152
126
111
106
99
84

1 700
770
511
495
236
102
134
114
112
91

1 622
761
485
496
239
98
133
125
116
91

1 558
709
494
475
229
95
127
117
113
87

-64
-52
9
-21
-10
-3
-6
-8
-3
-4

-4 %
-7 %
2%
-4 %
-4 %
-3 %
-5 %
-6 %
-3 %
-4 %

92

94

5

5%

5078

4920

4357

4260

99
21
4124

-157

-3 %

*

*Lokalavdelningen Sörmland avvecklades under 2019. Medlemmarna därifrån valde att tillhöra Stockholm, Östergötland eller Örebro.

Medlemsutveckling de senaste fem åren
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Medlemskap
Man måste ha fyllt 16 år för att bli medlem i Humanisterna. Det finns olika slag av medlemskap.
Dessa fördelade sig på följande sätt vid årsskiftet 2021–2022.
Medlemskap
Medlemmar
Familjemedlemskap
Studerande
Reducerad avgift
Ungdomsmedlem
Livstidsmedlem
Totalt antal

Årsavgift Antal
Andel
365 kr
3603
87,4 %
100 kr
198
4,8 %
180 kr
53
1,3 %
180 kr
3
0,1 %
0 kr
266
6,5 %
0 kr
1
0,0 %
4124
100%

Familjemedlemskap: En i familjen betalar 365 kr, resten 100 kr var.
Studerande: De som är heltidsstuderande och är över 25 år.
Reducerad avgift: Reducerad avgift har medlemmar som ansökt och av styrelsen beviljats
nedsatt avgift på grund av ekonomiskt trångmål.
Ungdomsmedlem: Medlemmar som ännu inte fyllt 26 år. Ungdomsmedlemskapet infördes vid
kongressen 2016.

Medlemsintäkter
Den genomsnittliga avgiften för varje medlem var under 2021 ca 312 kr.

Resultatrapport
Bilagt finns resultatet för 2020 resp. 2021 redovisat i förhållande till
budget.

År

Medlemsintäkt(kr)

2017

1 640 063

2018

1 542 721

2019

1 341 041

2020

1 418 668

2021

1 288 634

Balansrapport
Bilagt finns balansrapport per den 2020-12-31 samt 2021-12-31. Här framgår att vårt eget kapital i
slutet av 2021 var 2,7 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 130 % av omsättningen.

Ersättningar till personer i styrelse och ledning
Under verksamhetsåren 2020 har ett arvode på 80 000 kr utgått till ordförande och 120 000 kr till
förbundssekreterare. Under 2021 erhöll ordförande och förbundssekreterare vardera 120 000 kr.
Örebro den 25 mars 2022

Tore Mellberg, Kassör

HUMANISTERNA

17

Resultatrapport 2021
INTÄKTER
Medlemsavgifter + humanistvän
Summa gåvor
Intäkter evenemang (kongress, höstkonferens)
Konfirmation
Arv
Öresutjämning
Övr ersättn och intäker
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Externa kostnader
Konfa-kostnader exkl lön
Lokalhyra
Summa resor och hotellkostnader
Summa marknadsföring, annonser, trycksaker
Utställning och mässor
Internationella kongresser och möten
Möteskostnader
Frakter och transporter
Kontorsmaterial
Humanisten
Summa IT-kostnader
Porto + telefon
Företagsförsäkringar
Föreningshuset
MyClub och Fantasiutveckling (medlemsregistret)
Köpta tjänster
Bankkostnader
Föreningsavgifter, ej avd
Övriga avdragsgilla kost
Summa stöd till lokalavd
Avskrivning fordran
Konferenser
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa löner
Arbetsgivaravgifter
Summa personalkostnader
Finansiella poster
Avsättning fond konfa 2010
Avsättning 60000/år 2020-2023 WHF Köpenhamn -23
SUMMA KOSTNADER
Resultat

HUMANISTERNA

2020-12-31 Budget 2020
1 418 668
1 400 000
500
3 000
0
20 000
350 000
480 000
0
-30
2 032
1 771 170
1 903 000

-304 372
-9 264
-7 140
0
-6 000
0
-200
0
-400
-174 156
-29 487
-5 007
-3 228
0
-218 007
-176 877
-13 699
-25 227
-1 724
-146 700
-3 074
-1 575
-1 126 138

-401 000
-19 500
-112 000
-15 000
-40 000
-50 000
-10 000
-1 000
-2 000
-170 000
-22 200
-3 000
-3 300
0
-200 000
-200 000
-10 000
-45 000
-150 000
-173 000
-40 000
-1 667 000

-315 465
-74 012
-389 477

-338 000
-108 000
-446 000

6 253
60 942
-60 000
-1 508 419

-2 113 000

262 750

-210 000

18

Balansräkning 2020
Period: 2020-01-01 --2020-12-31
Ing. balans

Perioden Utg. Balans

TILLGÅNGAR
Kassa och Bank
Plusgiro
Sparkonto Nordea
SBAB sparkonto

63 700
1
2 025 081

97 042
-1
146 267

160 742
0
2 171 348

Summa kassa och bank

2 088 781

243 308

2 332 090

SUMMA TILLGÅNGAR

2 088 781

243 308

2 332 090

Reserverat fond Konfa
Avsättning 60000/år 2020-2023 WHF Köpenhamn -23
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat

9 714
0
-2 183 494
171 345

60 942
-60 000
171 345
-434 095

70 657
-60 000
-2 012 148
-262 750

Summa eget kapital

-2 002 434

-261 807

-2 264 241

Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter
Förutbetald intäkt Konfa
Övriga upplupna kostnader/förutbet. Int

-88 058
-4 558
-4 207
13 140
-2 664

21 540
-2 678
-3 027
0
2 664

-66 519
-7 236
-7 234
13 140
0

Summa kortfristiga skulder

-86 347

18 499

-67 849

-2 088 781

-243 308

-2 332 090

0

0

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
ÅRETS RESULTAT
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Resultatrapport 2021
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Summa gåvor
Arv Helen Ohlind dödsbo
Konfirmation
Öresutjämning
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Externa kostnader
Konfa-kostnader exkl lön
Lokalhyra
Summa resor och hotellkostnader
Summa marknadsföring, annonser, trycksaker
Utställning och mässor
Internationella kongresser och möten
Möteskostnader
Frakter och transporter
Kontorsmaterial
Humanisten
Summa IT-kostnader
Porto + telefon
Företagsförsäkringar
MyClub & Fantasiutveckling
Köpta tjänster
Bankkostnader
Föreningsavgifter, ej avd
Övriga avdragsgilla kost
Summa stöd till lokalavd
Avskrivning fordran
Konferenser
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa löner
Arbetsgivaravgifter
Summa personalkostnader
Finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning fond konfa 2010
Avsättning 60000/år 2020-2023 WHF Köpenhamn -23
Summa bokslutsdispositioner
SUMMA KOSTNADER
Resultat
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2021-12-31 Budget 2021
1 288 634
1 500 000
153 995
3 000
150 000
438 000
480 000
-7
2 032 680
2 003 000

-375 088
-18 264
-10 875
-4 750
0
-17 534
-665

-401 000
-19 500
-112 000
-15 000
-40 000
-50 000
-10 000
-1 000
-2 000
-170 000
-22 200
-3 000
-3 300
-200 000
-100 000
-10 000
-45 000
-150 000
-173 000

-69
-181 378
-27 072
-4 966
-3 238
-157 039
-146 063
-13 120
-24 269
-74 898
-97 200
0
-37 832
-1 194 320

-40 000
-1 567 000

-359 785
-100 789
-460 574

-378 000
-118 000
-496 000

7 614

42 230
-60 000
-17 770
-1 665 049

-2 063 000

367 631

-60 000
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Balansräkning 2021
Period: 2021-01-01 --2021-12-31
Ing. balans

Perioden Utg. Balans

TILLGÅNGAR
Kassa och Bank
Plusgiro
Sparkonto Nordea
SBAB sparkonto

160 742
0
2 171 348

-26 115
-1
422 650

134 626
-1
2 593 998

Summa kassa och bank

2 332 090

396 534

2 728 624

SUMMA TILLGÅNGAR

2 332 090

396 534

2 728 624

Reserverat fond Konfa
Avsättning 60000/år 2020-2023 WHF Köpenhamn -23
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat

70 657
-60 000
-2 012 148
-262 750

42 230
-60 000
-262 750
-104 881

112 887
-120 000
-2 274 898
-367 631

Summa eget kapital

-2 264 241

-385 400

-2 649 642

Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter
Förutbetald intäkt Konfa
Övriga upplupna kostnader/förutbet. Int

-66 519
-7 236
-7 234
13 140

19 365
-223
-76
-30 200

-47 153
-7 459
-7 310
-17 060
0

Summa kortfristiga skulder

-67 849

-11 134

-78 982

-2 332 090

-396 534

-2 728 624

0

0

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
ÅRETS RESULTAT
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05 REVISORERNAS BERÄTTELSE
Revisionsberättelse
Till 2022 års kongress i Förbundet Humanisterna Ideell Förening.
Organisationsnummer: 802009-5348

Rapport om årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen för Förbundet Humanisterna
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för
Förbundet Humanisterna under räkenskapsåren 2020-01-01 – 2020-12-31 samt
2021-01-01 - 2021-12-31.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
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Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
vårt uttalande.

Uttalanden
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren
2020 och 2021.

Stockholm och Borås 2022-03-30

Stefan Björnson

Carina Krii

E-signerat original finns att tillgå för de som så önskar.
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06 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG OM MEDLEMSAVGIFTER
Styrelsen föreslår att medlemskategorierna Familjemedlem och Studerandemedlem tas bort.
Medlemsavgiften gäller ett år och är idag indelad i följande kategorier:
•
•
•
•
•

Vanligt medlemskap: 365 kr
Ungdomar som ännu inte fyllt 26 år: 0 kr (gratis)
Heltidsstuderande, över 25 år: 180 kr
Familjemedlem: 100 kr
Reducerad avgift: 180 kr

Styrelsens förslag till nya medlemsavgifter:
•
•
•

Vanligt medlemskap: 365 kr
Ungdomar som ännu inte fyllt 26 år: 0 kr (gratis)
Reducerad avgift: 180 kr

Diskussionsunderlag
Förbundsstyrelsen fick av kongressen 2020 i uppdrag att se över om antal varianter av
medlemskap kunde minskas.
Förbundsstyrelsen förslår att kategorien Familjemedlem (idag 190 medlemmar) tas bort.
För en ändring talar principen att vår livsåskådning betonar individens självständighet och att det
därför är olämpligt att en person per familj ska fungera som ”överhuvud” i relationen till
Humanisterna. Mot en förändring talar att vissa kommer anse att kostnaden för en familj blir hög
och att antal medlemmar därför minskar. Medlemsintäkterna kommer öka om en dryg fjärdedel av
nuvarande familjemedlemmar stannar kvar.
Förbundsstyrelsen föreslår att kategorien Studerandemedlem (idag 46 medlemmar över 25 år)
tas bort.
För en förändring talar att de flesta som studerar har inte fyllt 26 år (alltså är ungdomsmedlemmar).
Det kan också vara så att en del som är studerandemedlemmar (över 25 år) har slutat studera,
men inte meddelat detta till Humanisterna. Vi har idag ingen enkel rutin som årligen kontrollerar om
en medlem studerar. Mot en förändring talar att vissa kommer anse att kostnaden blir hög och att
antal medlemmar därför minskar. Medlemsintäkterna kommer öka om hälften av nuvarande
studerandemedlemmar stannar kvar.
Vi har sedan tidigare en kategori reducerad avgift (180 kr) med idag endast 3 medlemmar. De
som de som drabbas ekonomisk av ovanstående förändring kan ansöka om reducerad avgift.
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07 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
Förbundsstyrelsen lägger fram tre förslag till kongressen:
• Ansökan om registrering som trossamfund
• Stadgeändring
• Arvoden och ersättningar till förbundsstyrelseledamöter

Ansökan om registrering som trossamfund
Styrelsen ansökte under 2021 till Kammarkollegiet om att Humanisterna skulle bli ett registrerat
trossamfund. Kammarkollegiet avslog ansökan med motiveringen att de ansåg att det enligt
förbundets stadgar krävs ett kongressbeslut för en sådan ansökan.
Styrelsen ser flera fördelar med att Humanisterna blir ett registrerat trossamfund.
Först och främst vill vi att staten ska likabehandla och erkänna vår livsåskådning. Detta öppnar
exempelvis upp för deltagande i olika sammanhang där registrerade trossamfund möts. Det kan
handla om kommunala samarbetsforum eller minnesceremonier i samband med katastrofer. Vi är
övertygande om att Humanisterna och det sekulära perspektivet har mycket att tillföra i dessa
sammanhang.
För det andra kan registrerade trossamfund ges tillstånd att utse förrättare av juridisk vigsel. Detta
vore värdefullt för många av våra officianter som i dagsläget ej har den möjligheten och skulle
underlätta för de brudpar som väljer en humanistisk vigsel. På sikt är detta en viktig del i
möjliggörandet av en satsning på humanistiska ceremonier.
Slutligen kan registrerade trossamfund ansöka om bidrag via Myndigheten för stöd till trossamfund.
Detta skulle ekonomiskt stärka vår verksamhet och kunna vara en framtida delfinansiering av vår
hjälpverksamhet ”Humanistisk medmänniska”.
Mer om detta har skrivits i Humanisten nummer 1 2022:
https://humanisten.se/2022/03/04/humanisterna-bor-accepteras-som-ett-sekulart-trossamfund/
Mot denna bakgrund föreslår förbundsstyrelsen
Att förbundet Humanisterna ska ansöka om att bli ett registrerat trossamfund.
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Förslag om stadgeändring
Förbundsstyrelsen föreslår att § 2 (Ändamål) och § 3 (Verksamhet) i förbundets stadgar
uppdateras, enligt nedan.
Syftet med detta är att i stadgarna tydliggöra vilken organisation Humanisterna är, en
livsåskådningsorganisation som samlar sekulära humanister. Detta kommer inte innebära någon
förändring av vår verksamhet eller vilka idéer vi förespråkar. Nuvarande stadgar i sin helhet:
https://humanisterna.se/stadgar/
A. § 2. Ändamål, första stycket
Motivering: Ett förtydligande av att Humanisterna är en livsåskådningsorganisation.
Nuvarande stadgar
Humanisterna avspeglar en i många
avseenden klassisk upplysningsfilosofi,
vilken innebär att världen kan utforskas med
vetenskaplig metodik och mänskligt förnuft.

Ny skrivning
Humanisterna är en
livsåskådningsorganisation för sekulära
humanister som i många avseenden
avspeglar en klassisk upplysningsfilosofi,
vilken innebär att världen kan utforskas med
vetenskaplig metodik och mänskligt förnuft.

B. § 2. Ändamål, andra stycket
Motivering: En ändring som beskriver vad vi förespråkar och inte vad vi är emot.
Nuvarande stadgar
Humanisterna förespråkar en sekulär etik,
där religiös tro eller uttolkning av föregivet
heliga skrifter inte kan tillåtas styra
samhällets moraluppfattningar.

Ny skrivning
Humanisterna förespråkar en sekulär etik
som utgår från människan, men samtidigt
tar hänsyn till andra levande varelser och
vår gemensamma livsmiljö.

C. § 2. Ändamål, tredje stycket
Motivering: Ett förtydligande av att opinionsbildning och ceremoniverksamheten är viktig uppgift för
förbundet.
Nuvarande stadgar
Humanisterna aktualiserar sina idéer
praktiskt i många olika sociala
sammanhang. En viktig uppgift är att vara
folkbildare. Förbundet engagerar
medlemmar i aktiviteter för opinionsbildning,
informations- och samhällsinsatser.
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Ny skrivning
Humanisterna aktualiserar sina idéer
praktiskt i olika sociala sammanhang.
Viktiga uppgifter är folkbildning,
opinionsbildning och tillhandahållande av
sekulärhumanistiska ceremonier. Förbundet
engagerar medlemmar i aktiviteter för
opinionsbildning, informations- och
samhällsinsatser.

26

D. § 3. Verksamhet, första punkten
Motivering: Genom att lägga till ”utvecklar” förtydligas att vår livssyn inte är en statisk lära.
Nuvarande stadgar
• informerar om humanismens livssyn och
idéer inom kultur- och samhällsdebatt, skola
och folkbildning samt genom publicistisk
verksamhet, föredrag och kurser.

Ny skrivning
• utvecklar och informerar om den sekulära
humanismen som livsåskådning och dess
idéer inom kultur- och samhällsdebatt, skola
och folkbildning samt genom publicistisk
verksamhet, föredrag och kurser.

E. § 3. Verksamhet, andra punkten
Motivering: En förtydligande av att det är inte bara religiösa läror, utan livsåskådningsfrågor i
allmänhet vi granskar och debatterar.
Nuvarande stadgar
• granskar och debatterar religiösa och
pseudovetenskapliga läror, totalitära
ideologier, inhumana traditioner och
föreställningar samt de konsekvenser dessa
får för individ och samhälle.

Ny skrivning
• granskar och debatterar
livsåskådningsfrågor, pseudovetenskapliga
läror, totalitära ideologier, inhumana
traditioner och föreställningar, samt de
konsekvenser dessa får för individ och
samhälle.

F. § 3. Verksamhet, fjärde punkten
Motivering: Ett förtydligande om ceremonier och officianter.
Nuvarande stadgar
• utvecklar humanistiska ceremonier och
rådgivning i livsåskådningsfrågor.

Ny skrivning
• utformar och tillhandahåller
sekulärhumanistiska ceremonier, utbildar
officianter och tillhandahåller rådgivning i
livsåskådningsfrågor.

G. § 3. Verksamhet, det avslutande stycket
Motivering: Ändra ”verksamhetsplan” till ”verksamhetsinriktning”, eftersom det senare uttrycket
används på tre andra ställen i stadgarna.
Nuvarande stadgar
Vår närmare inriktning framgår av
förbundets idéprogram och
verksamhetsplan som fastställs av
förbundskongressen.
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Ny skrivning
Vår närmare inriktning framgår av
förbundets idéprogram och
verksamhetsinriktning som fastställs av
förbundskongressen.
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Arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsen
Tidigare kongresser har beslutat förbundets ordförande kan arvoderas med 10 000 kr per månad
och att en funktion för intern administration och kommunikation (förbundssekreterare) kan
arvoderas med upp till 10 000 kr per månad.
Det finns en motion angående indexreglering av arvodenas storlek. Om motionen bifalles kommer
arvodens storlek justeras uppåt.
För kännedom: Förbundsstyrelsen har tidigare (2015) beslutat ersätta redaktören för
medlemstidningen Humanisten med 15 000 kr per nummer. När två personer delar på
redaktörskapet delar de även ersättningen. Förbundsstyrelsen kan komma att justera detta
arvodes storlek.
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08 MOTIONER 2022
Det har till kongressen 2022 inkommit sju motioner:
Motion 1: Humanisterna ska ansöka om att bli registrerat trossamfund
Motion 2: Förvara stoft från avliden i hemmet
Motion 3: Idédiskussion för en säkrare värld
Motion 4: Indexreglering av arvodena till ordförande och förbundssekreterare
Motion 5: Fälthumanist
Motion 6: Existentiella livsfrågor
Motion 7: Utländsk finansiering av trossamfund och stiftelser
Nedan redovisas motionen, direkt följt av styrelsens yttrande över motionen.

Motion 1: Humanisterna ska ansöka om att bli registrerat trossamfund
Det är dags att bryta den positiva särbehandling som den svenska staten ger religiösa samfund i
förhållande till sekulära samfund, till exempel genom att:
•
•

Dela ut statligt stöd till samfundens verksamhet (ca 90 miljoner om året), stöd som
förbundet Humanisterna idag är förhindrade att ta del av.
Låta Skatteverket samla in medlemsavgifterna via skattsedeln för religiösa samfund, vilket
innebär en stor ekonomisk lättnad för samfunden och mer varaktiga medlemskap.

Humanisterna förhindras idag att ansöka om den tjänsten hos Skatteverket.
Vi menar att likvärdighetsprincipen måste gälla, och att en sekulär stat ska vara
livsåskådningsneutral.
Utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18) öppnar i sina
resonemang upp för att Humanisterna och den sekulärhumanistiska livsåskådningen funktionellt
ska kunna likabehandlas med religiösa livsåskådningar ur statens synvinkel, vad gäller ekonomiskt
stöd och andra förmåner såsom hjälp från Skatteverket med hantering av medlemsavgifterna.
Detta förutsätter att förbundet Humanisterna ansöker om att bli registrerat trossamfund.
(Observera att begreppet ”samfund” inte har en religiös innebörd. Svenska Advokatsamfundet,
eller det litterära Samfundet De Nio har ingenting med religion att göra.)
Som sekulära humanister tror vi givetvis på flera saker. Vi tror till exempel på en naturalistisk
verklighet, likaså tror vi på tros- och övertygelsefrihet och mänskliga rättigheter. Syftet är att staten
ska omtolka begreppet trossamfund till att inkludera även sekulära samfund. På sikt bör begreppet
bytas ut till livsåskådningssamfund i lagtexten.
I lagen står formellt att trossamfund ska förrätta gudstjänst, men detta har man för länge sedan
frångått, då även Buddisterna idag är registrerade som trossamfund (och de förrättar inga
gudstjänster), så detta torde inte bli ett formellt hinder. Till exempel är Sataniska Samfundet
numera registrerat som trossamfund (förmodligen för att ”provtrycka” regelverket), de förrättar
(förstås) inga gudstjänster, och är tydliga med att de är en sekulär organisation som betraktar
Satan som en litterär figur.
Med stöd av det ovan anförda föreslås förbundskongressen besluta:
•

Att förbundet Humanisterna ska ansöka om att bli registrerat trossamfund hos
Kammarkollegiet.
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•

Att därefter ansöka om ekonomiskt stöd på samma villkor som religiösa samfund, så att
den sekulära humanismen kan spridas och utvecklas i Sverige på samma villkor som andra
livsåskådningar.

Christer Sturmark, Stockholm (f.d. ordförande Humanisterna)

Styrelsens yttrande över motion 1: Humanisterna ska ansöka om att bli
registrerat trossamfund
I motionen yrkas att Humanisterna ska (a) ansöka om att bli registrerat trossamfund hos
Kammarkollegiet och (b) därefter ansöka om ekonomiskt stöd som trossamfund.
Förbundsstyrelsen ansökte 2021 till Kammarkollegiet om att Humanisterna skulle bli ett registrerat
trossamfund. Kammarkollegiet avslog ansökan med motiveringen att de ansåg att det enligt
förbundets stadgar krävs ett kongressbeslut för en sådan ansökan.
Styrelsen har i ett styrelseförslag yrkat att förbundet Humanisterna ska ansöka om att bli ett
registrerat trossamfund. Se utförligare motivering i handlingarna ovan.
Förbundet har tidigare (2011) ansökt om bidrag enligt lagen om stöd till trossamfund. Denna
ansökan avslogs. Vid Humanisternas kongress 2017 beslutades att Humanisterna ska fortsätta
driva kravet på en livsåskådningsneutral lagstiftning och att förbundsstyrelsen, om en sådan
lagstiftning kommer på plats, har mandat att söka sådant stöd.
Styrelsen ser positivt på att kongressen förnyar styrelsens mandat att ansöka om statligt stöd som
trossamfund när nuvarande eller ny lagstiftning tillämpas på ett livsåskådningsneutralt sätt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
• att bifalla motionens båda att-satser med anledning av vad som ovan anförts.
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Motion 2: Förvara stoft från avliden i hemmet
Rätten att förvara makas/makes stoft i hemmet bör fastställas i lag. Många sörjande har lång väg
till grav och har svårt att resa långa sträckor vilket skulle underlättas av en sådan lagändring.
Med stöd av det ovan anförda föreslås förbundskongressen besluta att Humanisterna verkar för att
stoft från avliden får förvaras hemma.
Einar Hellbom, Stockholm

Styrelsens yttrande över motion 2: Förvara stoft från avliden i hemmet
I motionen yrkas att Humanisterna verkar för att stoft från avliden får förvaras hemma.
Detta är en fråga som Humanisterna drivit under flera år. För att detta ska bli möjligt måste
Begravningslag (1990:1144) förändras. Humanisterna har argumenterat för detta vid en rad
tillfällen: 2019 träffade Humanisterna en politiskt sakkunnig på Kulturdepartementet och skrev en
debattartikel i Aftonbladet, 2021 skrev vi en debattartikel i DN och ett brev till riksdagens
Kulturutskott och Kulturministern.
Under 2021 skrevs även en artikel ”Önskan om humanistiska gravskick”, vilken tog ett brett grepp
över förändringar vid efterfrågar, och som kräver att Begravningslagen revideras:
https://humanisterna.se/nyheter/onskan-om-humanistiska-gravskick/.
Förbundsstyrelsen kommer fortsätta driva frågan med ambitionen att på sikt få till en
modernisering och sekularisering av Begravningslagen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
• att bifalla motionen med anledning av vad som ovan anförts.
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Motion 3: Idédiskussion för en säkrare värld
Tyvärr innebar pandemin ett betydande slag mot vad som ibland kallas det civila samhället, den
tredje sektorn, ideella sektorn eller folkrörelserna, som vi som organisation i många meningar
tillhör. I någon mån kunde viss kommunikation ändå ske. Sålunda genomfördes på ett förtjänstfullt
sätt en ambitiös webinarieserie kring demokratins problem med kanske främst statsvetenskapliga
och dagspolitiska perspektiv. Just nu upplever vi nästan en repetition på ouvertyren till andra
världskriget. En nationalistisk diktator har i namn av demokratiskt val beslutat att leda sitt lands
väpnade styrkor för att invadera en grannstat, där den övriga världen inte förmår göra mycket för
att förhindra detta tillintetgörande krigiska övergrepp mot 44 miljoner människor.
Ur många aspekter har mänskligheten påtagligt ökat sitt välstånd. Ett kriterie på detta kan vara att
aldrig förr har det funnits så många människor på vårt klot som nu. Samtidigt är det många av oss
som är medvetna om vilka oerhörda faror mänskligheten och för den delen de flesta andra
biologiska arter hotas av. Det gäller förstås risken för en skenande klimatologisk uppvärmning,
men också så många andra hot. Det mest påtagliga för oss nu är kanske risken för att ett tredje
världskrig ska innebära masslidande och död och där risken för okontrollerat kärnvapenkrig kan
innebära att vi som art upphör att existera. Detta är verkliga hot, som de flesta av oss helst vil
bortse från och som dessvärre skrupelfria makthavare utnyttjar för att kunna utöva sin despoti.
Beroende på vilka begrepp och definitioner man använder sig av kan man ändock knappast
uppskatta att mer än en tredjedel av Jordens befolkning lever under demokratiska förhållanden.
Som humanister fäster vi stor tillit till människans förmåga att handskas med sina egna
omständigheter. Dessvärre ger varje krig oss en insikt om att vår art långt ifrån verkar kunna
hantera sin relativa frihet. Bakom krigsutbrott ligger oftast föreställningar om hur de som man ska
kriga mot tillhör en annan religion eller har en annan kultur (oftast uttryckt som en annan nationell
tillhörighet). Tyvärr har de flesta religioners ledande företrädare ofta ställt sig bakom olika
diktatorers angreppskrig. Så verkar det ske i Ryssland, där den rysk-ortodoxa kyrkan inte förmår
rikta de självklara fördömande mot Putins och hans lakejers urskiljnings- och besinningslösa våld
mot Ukraina och dess folk. Samtidigt måste vi som humanister försöka bidra till att vi med
utgångspunkt från främst de redan existerande internationella organisationerna försöka mobilisera
religions-, parti- och nationsöverskridande idéutbyte för att så gott det går skapa en säkrare värld.
Det kan låta som storvulna ord, men om vi inte tar på oss denna uppgift, vilken organisation i vårt
land ska då göra det?
Därför föreslår vi att förbundsstyrelsen får i uppdrag:
Att tillsätta en arbetsgrupp för att planera en kampanj för att med utgångspunkt från humanistiska
värden bekämpa auktoritära och antidemokratiska krigiska krafter genom att få till stånd en
mobilisering av parti-, religions- och kulturöverskridande diskussions-arrangemang med vad det
kan innebära i sin förlängning av publiceringar och manifestationer, både nationellt och regionalt.
Arbetet ska fokusera på värderingsstyrda ställningstaganden snarare än politisk diskussion.
Stig Larsson och Magnus Timmerby, Syd
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Styrelsens yttrande över motion 3: Idédiskussion för en säkrare värld
I motionen yrkas att förbundet tillsätter en arbetsgrupp för att planera en kampanj för att bekämpa
auktoritära och antidemokratiska och krigiska krafter.
I Humanisternas stadgar står det bland annat att vi verkar för en demokratisk samhällssyn och att
vi granskar och debatterar totalitära ideologier. Motionen tar således upp ett ämne som är centralt
för vår organisation och obehagligt högaktuellt genom Rysslands krig mot Ukraina.
Humanisterna har under den senaste mandatperioden arbetat aktivt med demokratifrågan, bland
annat genom seminarieserien Vitaldemokrati, och att vi på något sätt kommer fortsätta arbetet för
demokrati är självklart.
Det är dock ett väldigt stort åtagande att genomföra det motionen eftersträvar: en mobilisering av
parti-, religions- och kulturöverskridande diskussionsarrangemang med vad det kan innebära i sin
förlängning av publiceringar och manifestationer, både nationellt och regionalt.
Detta hindrar dock inte att lokalavdelningar som vill driva denna fråga samarbetar i en gemensam
arbetsgrupp och gör det som är möjligt utifrån de resurser de har.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
• att anse motionen besvarad med vad som ovan anförts.
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Motion 4: Indexreglering av arvodena till ordförande och
förbundssekreterare
Arvodet till Humanisternas ordförande och förbundssekreterare har varit oförändrat under många
år. De bör höjas motsvarande en indexreglering över den senaste femårsperioden.
Med stöd av det ovan anförda föreslås förbundskongressen besluta:
En höjning av dessa arvoden motsvarande en indexreglering under de senaste fem åren.
Christer Sturmark, Stockholm (f.d. ordförande Humanisterna)

Styrelsens yttrande över motion 4: Indexreglering av arvodena till
ordförande och förbundssekreterare
I motionen yrkas att arvodet till Humanisternas ordförande och förbundssekreterare bör höjas
motsvarande en indexreglering över den senaste femårsperioden.
Arvodet till ordförande och förbundssekreterare har varit oförändrat under minst sex år.
Under perioden 2016-2021 har konsumentprisindex ökat med 8,5%. En höjning av arvodena med
8,5% kommer ge en årlig kostnadsökning (inklusive arbetsgivaravgift) på cirka 26 500 kr (1,4% av
föreslagen budget).
Om inte kostnaden för andra utgifter minskas samtidigt kommer detta innebära att det ekonomiska
underskottet ökar och ytterligare medel tas från förbundets kassa, det vill säga att de ekonomiska
riktlinjerna uppdateras. Förbundet har dock en kassa som möjliggör denna indexreglering.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
• att bifalla motionen med anledning av vad som ovan anförts.
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Motion 5: Fälthumanist
Bakgrund: Som formulerats på humanisten.se behövs ibland någon att prata med. Det kan vara en
personlig kris som sorg, sjukdom, separation eller ensamhet. Sjukhus erbjuder alltid en präst att
tala med, vid sidan av psykolog och kurator. Religiösa stödpersoner finns på våra fängelser, i det
militära, på universitet och i regionernas krisberedskap. Fina alternativ erbjuds också av andra
sekulära organisationer såsom Röda Korset, Jourhavande medmänniska, Mind med flera.
I Försvarsmakten finns idag endast fältpräster som alternativ. Jag skulle gärna se att vi kunde
erbjuda våra förband en fälthumanist (läs Humanistisk medmänniska) som alternativ.
Syfte: I en verksamhet som innebär stora risker och ibland med livet som insats skulle en
fälthumanist kunna erbjuda ett sekulärt alternativ till det stöd och den krisberedskap som idag
erbjuds av fältpräster. Många som tjänstgör i Försvarsmakten bekänner sig inte till den kristna tron,
vilket skulle kunna öppna för att erbjuda ett alternativ utan religiösa inslag.
Förslag till kongressbeslut:
Att utveckla konceptet med Humanistisk medmänniska till att också omfatta arbete på våra förband
som fälthumanist.
Fredrik Wandus, Östergötland

Styrelsens yttrande över motion 5: Fälthumanist
I motionen yrkas att Humanisterna utvecklar konceptet humanistisk medmänniska till att också
omfatta arbete på våra förband som fälthumanist.
I december 2020 sjösattes tjänsten Humanistisk medmänniska. Detta är en telefontjänst som är
öppen sex kvällar i veckan dit människor som har det svårt eller är i kris kan ringa för att tala med
en medmänniska med en humanistisk grundsyn på livet. Vi har idag 15 fantastiska volontärer som
möjliggör denna samhällsservice.
Planen är att under kommande år utveckla denna verksamhet och göra den mer professionell. I ett
första steg handlar det om att finnas tillgänglig via telefon, men att nå ut till människor som inte
annars känner till Humanisternas. Vi ska bland annat nå ut till sjukhus, fängelser och
Försvarsmakten.
På sikt inkluderas därför fälthumanister i arbetet med humanistisk medmänniska, det vill säga
humanister som arbetar med att stötta människor som arbetar i försvaret. För att detta ska bli
möjligt behöver staten likställa humanism med religiösa livsåskådningar. Vi behöver också finna
finansiering för verksamheten. Detta är inget som är möjligt att förverkliga de närmaste två åren.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
• att bifalla motionen med anledning av vad som ovan anförts.
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Motion 6: Existentiella livsfrågor
Humanisterna bidrar till kunskap om, belyser och bjuder in till samtal om Humanistiska existentiella
frågor i samhället och i det offentliga rummet.
Bakgrund: Att tillhöra ett trossamfund är i dag det främsta alternativet för människor att uppleva
gemenskap och kunna få stöd i existentiella frågor. Något att tro på kan ge tröst och ger enligt de
troende svar på frågor som hör till livets existens och livets dilemman. Kraften förläggs många
gånger utanför individen och tillskrivs en högre makt som tar ansvar för det liv du har. Vi i
humanisterna tror på människors förmåga att ta ansvar för sina liv. Vi tänker att livet som människa
inkluderar existentiella frågor och livsdilemman som är naturliga och gemensamma för oss alla.
När människor söker ”tröst” på annan plats än styrkan hos sig själv kan detta också innebära att
människors egen potential riskerar att förringas. Vi i Humanisterna vill bidra till att människor ser
sin egen kraft och också en gemenskap i det som är mellanmänskligt. Att vi kan mötas bortom
religion och tro i meningsfulla samtal.
I samhället i dag är det många som mår dåligt och inte minst unga människor utifrån frågor i livet
som tillhör det normala. Det handlar om vår existens och vårt varande som människor i dagens
samhälle. De humanistiska existentiella frågorna kan handla om livet och döden, om att förhålla sig
till och hitta balans i ensamhet och gemenskap eller relationen mellan lidande och lycka. Det kan
också handla om att uppleva meningsfullhet och ge mening till sitt liv, en mening som är upp till
oss själva att finna. Om vi som humanistiskt förbund kan synliggöra existentiella frågor i samhället
så kan vi ge människor alternativ till att kunna handskas med livets naturliga livsfrågor. Samtidigt
kan vi också som förbund bidra till att öka människors välmående och harmoni genom
synliggörande, mötesplatser och debatt. WHO har definierat existentiell hälsa som förmågan att tro
på och ta vara på livet. Här kan humanisterna bli en betydelsefull aktör.
Syfte: Att positionera humanisterna som en betydelsefull aktör i det offentliga rummet utifrån
humanistiska existentiella livsfrågor.
Genom att komplettera nuvarande aktiviteter i förbundet och med existentiella perspektiv kan vi
bredda och fördjupa vår verksamhet. Detta skulle också bli en naturlig del i samklang med
humanistisk medmänniska. Genom att bredda och fördjupa med mer fokus på humanistiska
existentiella livsfrågor så kan vi erbjuda perspektiv för förståelse och också mötesplatser som
upplevs som meningsfulla för fler människor i samhället. Vi kan inte förvänta oss att människor ska
välja bort religiös livsåskådning för att bli medlemmar i humanisterna om de inte har ett alternativ
till religionen. Vi kan dock genom våra alternativ erbjuda nya samtal som kan ge ny förståelse och
mening till människor. Med ny mening och förståelse kan människor göra nya val. Vi kan ge unga
människor i dagens samhälle en förståelsegrund och stöd i att det de många gånger brottas med
är normalt och de är inte ensamma. Att ge unga människor stöd i att se sin inneboende kraft och i
att det existentiella lidandet är något som hör livet till.
Förslag till kongressbeslut:
•
•
•

Att förbundet arbetar för att få till lokala mötesplatser där livsfrågor kan diskuteras. Bibliotek
kan vara exempel på mötesplatser.
Att förbundet arbetar för att alla lokalföreningar under året erbjuder någon form av aktivitet
med koppling till existentiella frågeställningar och livsfrågor.
Att vi i förbundet arbetar för att ta plats i det offentliga rummet i frågor som berör
humanistiska existentiella livsfrågor. Vi syns i media/ vi skriver insändare. Detta innebär
också att vi i förbundet ökar vår kunskap inom existentiella frågor och tar tillvara på den
kunskap som finns inom förbundet.

Kicki Oljemark och styrelsen Humanisterna Öst, Östergötland
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Styrelsens yttrande över motion 6: Existentiella livsfrågor
I motionen yrkas att förbundet ska arbeta för (a) lokala mötesplatser där livsfrågor kan diskuteras,
(b) att lokalavdelningarna genomför arrangemang om existentiella livsfrågor och (c) opinions/folkbildar om existentiella livsfrågor.
Humanisterna har en väsentlig roll i att i samhället i stort sprida kunskap om och möjliggöra att
människor kan praktisera en livssyn på sekulär humanistisk grund. I detta arbete ingår existentiella
frågor som en central del. Det handlar om människans livsvillkor, vad som är ett gott liv, att vi alla
en dag ska dö, hur vi skapar mening i våra liv, med mera.
Vi har arbetat med dessa frågor under många år och Humanisterna är den enda organisation i
Sverige som på allvar erbjuder alternativ till de svar som religionerna ger. Vi har dock inte tidigare
tagit ett helhetsgrepp på dessa frågor och vi behöver fortbilda oss själva för att kunna vara en
seriös samtalspartner och aktör.
Att skapa lokala mötesplatser och arrangemang är något som ligger på våra lokalavdelningars
ansvar. Dessa har dock väldigt olika förutsättningar, utifrån resurser och geografi. Kongressen och
förbundsstyrelsen kan inte heller besluta om vilka aktiviteter som ska prioriteras lokalt. Detta gör
respektive lokalavdelnings styrelse.
Förbundsstyrelsen kan dock påbörja arbetet genom att tillsätter en arbetsgrupp där engagerade
representanter från lokalavdelningarna tar fram underlag för utbildning och arrangemang om
existentiella livsfrågor. Humanisterna Uppsala har erbjudit sig att arrangera Höstkonferensen 2022
med temat existentiella livsfrågor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
• att bifalla motionen med anledning av vad som ovan anförts.
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Motion 7: Utländsk finansiering av trossamfund och stiftelser
Bakgrunden är den kunskap som finns om etablerande av parallellsamhällen grundad på
egen rättsordning. Det har blivit tydligt det senaste halvåret då kampanjer och demonstrationer mot
Socialtjänsten har genomförts av muslimer i Sverige. Dessa aktiviteter har spårats till radikala
organisationer utomlands. Partiet Nyans har agerat tillsammans med demonstranterna.
Utländsk finansiering av moskéer och stiftelser har varit villkorade. I Danmark finns krav på
redovisning av gåvor och förbud mot antidemokratiska donationer. Något liknande behövs i
Sverige. Med kännedom om Örebromoskéns och Gävlemoskéns stöd till IS-resenärer och radikala
imamer är det inte fråga om förföljelse av muslimer. Det handlar om att radikala islamister inte ska
tillåtas påverka vare sig fredliga muslimer eller samhället i stort. Material för att sätta sig in i frågan
finns: Magnus Ranstorp, Sameh Egyptsson, Stiftelsen DOKU, boken Qatar Papers m.m. Men i
första hand det danska exemplet är värt att studera om man vill ha underlag.
Själv har jag mest intresserat mig för att motverka radikal islamism. Men även extrema kristna
organisationer kan behöva bevakas. De kristna förefaller vara av mer privat karaktär. Min motion
har mest byggt på oron för stater såsom Saudiarabien, Iran, Turkiet och Qatar. De förfogar säkert
över större resurser och juridiska påtryckningsmedel.
Föreslås att följande kongressbeslut fattas:
Att Humanisterna arbetar för att insyn och kontroll skapas då det gäller utländsk finansiering av
trossamfund och stiftelser. Främmande makt ska inte tillåtas investera i trossamfund eller stiftelser
för att polarisera och undergräva den svenska demokratin.
Kjell Sundberg, Kalmar

Styrelsens yttrande över motion 7: Utländsk finansiering av trossamfund och
stiftelser
I motionen yrkas att Humanisterna arbetar för att (a) insyn och kontroll skapas med avseende på
utländsk finansiering av trossamfund och stiftelser och (b) utländsk finansiering av trossamfund
och stiftelser inte ska tillåtas om den undergräver demokratin.
Humanisterna arbetar för demokrati och mot antidemokratiska krafter. Detta oavsett om de
antidemokratiska krafterna finansieras från utlandet eller från Sverige. Oavsett om det sker på
religiösa eller icke-religiös grund. I våra stadgar står det att Humanisterna ska granska och
debattera totalitära ideologier.
Staten arbetar idag på olika sätt för att motverka antidemokratiska krafter. Det handlar om allt från
säkerhetspolisens arbete, till krav på organisationer som får statligt stöd och stöd av folkbildning
om demokrati.
Ett område som kräver förbättring är att staten inte ska ge bidrag till organisationer som sprider
antidemokratiska idéer. För att åtgärda detta tillsatte regeringen 2018 en utredning
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Denna utredning är klar, men
förslagen på förändring är ännu inte implementerade i lag. Humanisterna har kommenterat
utredningsförslaget (2019) och vände sig då mot undantag för religiösa organisationer.
https://humanisterna.se/nyheter/demokrativillkor-utan-religiosa-sarbehandling-tack/
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Vi kommer fortsätta argumentera för att skärpta demokrativillkor införs för
civilsamhällesorganisationer som får bidrag från staten.
När det kommer till trossamfund och stiftelser som inte tar emot statligt stöd är det dock mer
komplicerat. För det första finns de väldigt många stiftelser i Sverige, cirka 50 000. En ökad insyn
och kontroll av dessa är ett väldigt omfattande arbete. För det andra ska ett demokratiskt samhälle
tillåta att antidemokratiska krafter finns, så länge dessa inte tillgriper våld och följer lagarna.
Slutligen är det lika illa om antidemokratiska krafter finansieras från Sverige, som om
finansieringen kommer från utlandet.
Motionen slår väldigt brett, till sin omfattning, och ligger delvis utom Humanisternas arbetsområde.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
• att avslå motionens båda att-satser med anledning av vad som ovan anförts.
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09 VERKSAMHETSINRIKTNING 2022–2024
Här nämns de verksamheter förbundet bör prioritera under kommande två årsperiod. Förbundets
satsningar föreslås ligga en nivå där utgifter är långsiktigt hållbara i förhållande till förbundets
medlemsintäkter, se de ekonomiska riktlinjerna, samtidigt behöver vi satsa på verksamheter som
ger fler nya medlemmar och ger oss en tydligare röst i samhället.

Sekulärhumanistisk livssyn
Inom förbundet bör det finnas möjligheter för medlemmar och andra att diskutera och samtala om
existentiella frågor på en sekulärhumanistisk grund. För att stärka denna möjlighet avser
styrelsen utforska metoder för existentiella samtal på humanistisk grund.
Ceremoniverksamheten ska utvecklas och genom marknadsföring och utbildning av nya
officianter växa i omfattning. Den nuvarande projektgruppen för utveckling av
ceremoniverksamheten ska utvecklas till en permanent arbetsgrupp. Humanisterna ska arbeta för
att likställas med trossamfunden i frågan om att få utse vigselförrättare.
Sommarläger för humanistisk konfirmation är en fortsatt viktig verksamhet. Likaså den
humanistiska konfirmation som lokalavdelningarna driver genom veckoträffar under terminerna.
Konfirmationsverksamheten ska även fortsättningsvis ha utbildade och godkända handledare.
Arbetet med Humanistisk medmänniska ska fortsätta på inslagen väg. Verksamheten ska
expandera och framtida finansiering av verksamheten behöver utredas.

Opinionsbildning
Förbundets opinionsbildning ska fokusera på frågor som berör den sekulära staten och
likabehandling av livsåskådningar, t.ex. barns religionsfrihet, statens stöd till trossamfund,
vigselrätt och begravningsverksamheten.
Förbundet ska fortsätta verka för människors rätt till ett värdigt slut och att reglerad dödshjälp
införs i Sverige.
Humanisterna ska förnya sitt arbete mot alternativmedicin och liknande ovetenskapliga metoder,
bland annat genom att uppmärksamma utmärkelsen Kristallkulan.
Vi ska fortsätta driva kampanjen Vad Humanisterna är för. Syftet är att berätta om
Humanisternas idéer och rekrytera nya medlemmar.
Den sekulära samlingen vid riksmötets öppnande är fortsatt en av våra viktigaste plattformar för
att manifestera värdet av demokrati och sekularism, samt möta politiker och opinionsbildare.
Almedalsveckan, Järvaveckan, Bokmässan i Göteborg, MR-dagarna, Pride-arrangemang är
exempel på forum där förbundet bedriver opinionsbildning och sprider information om
Humanisternas verksamhet.
Hedeniuspriset delas årligen ut för att sätta fokus på för oss viktiga frågor och uppmärksamma de
som på ett förtjänstfullt sätt verkat i Ingemar Hedenius och Humanisternas anda.

HUMANISTERNA

40

Vi ska via debattartiklar, annan närvaro i media, vår hemsida, vår medlemstidning och på sociala
medier propagera för våra uppfattningar. När det är lämpligt bör förbundet bilda allianser, med
andra organisationer och aktörer, för att driva specifika sekulära frågor.

Folkbildning
Humanistisk folkbildning ska bedrivas på så många platser som möjligt över landet genom
seminarier, debatter, studiecirklar, läsecirklar, bok- och informationsbord med mera.
Lokalavdelningarna har en avgörande roll för förbundets folkbildande insatser.
Vi bör utveckla vår närvaro i skolan, såväl i grund- och gymnasieskolan som på
högskolor/universitet. Skolbesök för att informera om humanism är en viktig del av detta.
Förbundets fortsatta medlemskap i Skeppsholmens folkhögskola är långsiktigt tänkt att öppna
upp för nya möjligheter till humanistisk folkbildning inom folkhögskolevärlden.

Förbundet internt och medlemsengagemang
Lokalavdelningarnas verksamhet utvecklas löpande och uppstart av nya lokala nätverk och
lokalavdelningar ska underlättas.
Ordförandekonferens, Humanistforum och höstkonferensen är viktiga forum för en vital
interndemokrati och för att skapa engagemang inom förbundet och hos aktiva medlemmar.
Medlemstidningen Humanisten och medlemsbrevet utvecklas löpande. Fler digitala
engagemangsmöjligheter för medlemmar utforskas.
Medlemstillväxt och medlemsvård prioriteras under den kommande mandatperioden.

Internationellt
Vårt engagemang i den internationella humaniströrelsen stärks genom delaktighet i Humanists
Internationals, det europiska och de nordiska humanistsamarbetena.
I det senare ingår planeringsarbete, avsättning av medel till och genomförande av World Humanist
Congress i Köpenhamn 2023, vilken arrangeras som ett samarbete mellan de nordiska
organisationerna.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att fastställa förbundsstyrelsens förslag till
verksamhetsinriktning.
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10 EKONOMISKA RIKTLINJER FÖR ÅREN 2022–2023
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Summa gåvor
Arv Helen Ohlind dödsbo
Konfirmation
Öresutjämning
SUMMA INTÄKTER

2021-12-31 Budget 2022 Budget 2023
1 288 634
1 300 000
1 300 000
153 995
5 000
5 000
150 000
438 000
450 000
450 000
-7
2 032 680
1 755 000
1 755 000

KOSTNADER
Externa kostnader
Konfa-kostnader exkl lön
-375 088
Lokalhyra
-18 264
Summa resor och hotellkostnader
-10 875
Summa marknadsföring, annonser, trycksaker
-4 750
Utställning och mässor
0
Internationella kongresser och möten
-17 534
Möteskostnader
-665
Frakter och transporter
Kontorsmaterial
-69
Humanisten
-181 378
Summa IT-kostnader
-27 072
Porto + telefon
-4 966
Företagsförsäkringar
-3 238
MyClub & Fantasiutveckling
-157 039
Köpta tjänster
-146 063
Bankkostnader
-13 120
Föreningsavgifter, ej avd
-24 269
Övriga avdragsgilla kost
-74 898
Summa stöd till lokalavd
-97 200
Avskrivning fordran
0
Konferenser
-37 832
Externa kostnader
-1 194 320
Personalkostnader
Summa löner
Arbetsgivaravgifter
Summa personalkostnader
Finansiella poster

-375 000
-20 000
-40 000
-75 000
-50 000
-25 000
-5 000
-1 000
-1 000
-180 000
-25 000
-5 000
-3 000
-160 000
-100 000
-13 000
-25 000
-75 000
-170 000

-375 000
-20 000
-40 000
-75 000
-50 000
-25 000
-5 000
-1 000
-1 000
-180 000
-25 000
-5 000
-3 000
-160 000
-100 000
-13 000
-25 000
-75 000
-170 000

-60 000
-1 408 000

-40 000
-1 388 000

-363 000
-110 000
-473 000

-363 000
-110 000
-473 000

-60 000

-60 000

-1 665 049

-1 881 000

-1 861 000

367 631

-126 000

-106 000

-359 785
-100 789
-460 574
7 614

Bokslutsdispositioner
Avsättning fond konfa 2010
42 230
Avsättning 60000/år 2020-2023 WHF Köpenhamn -23
-60 000
Summa bokslutsdispositioner
-17 770
SUMMA KOSTNADER
Resultat
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11 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE,
REVISORER OCH FÖRTROENDEMEDLEM
Valberedningens förslag till Förbundsstyrelse 2022-2024
Ordförande

David Rönnegard (omval)

Kassör

Ulf Gustafsson (omval, nyval som kassör)

Ledamöter

Anna Bergström (omval)
Annelie Berntsson Berg (omval)
Janna Aanstoot (omval)
Amanda Sköld (nyval)
Camilla Stark (nyval)
Lina Nordquist (nyval)
Magnus Timmerby (nyval)
Oliver Filipov Madjar (nyval)

Valberedningens förslag till Revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen återkommer med förslag inför kongressen.

Valberedningens förslag till Förtroendemedlem
Valberedningen föreslår omval av Lars Nilsson.

Valberedningen har bestått av Daniel Färm (sammankallande), Nina Cederberg, Eva Daskalaki,
Linda Strand Lundberg och Christer Sturmark
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