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KALLELSE

Humanisternas förbundskongress 2013 

Lördag den 20 april kl. 12-16 och söndag den 21 april kl 10-16 

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 

KONGRESSOMBUD 

Lokalavdelningarna väljer självständigt ombud, men ledamot av förbundsstyrelsen är inte 
valbar. För att vara ombud måste man vara medlem såväl vid val som vid kongressen. 
Ombudens namn och e-postadress, skall vara förbundsstyrelsen till handa 
(kongress@humanisterna.se) senast den 23 mars.  

Endast ombud har rösträtt. Alla medlemmar har närvarorätt, men yttranderätt endast vid 
behandling av en egen motion som man företräder. 

Lokalavdelningarna tilldelas ombud efter medlemsantal. Ett ombud per påbörjat hundratal 
den 31 december 2012. Lokalavdelningarna meddelas om ombudsfördelningen i början av 
januari 2013. 

Ombud ersätts för nödvändiga och skäliga resekostnader. Vid behov av övernattning i 
Stockholm ersätts mot underlag med upp till 800 kronor av kostnaden. 

MOTIONSTID 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongress skall inge en motion via e-post 
till kongress@humanisterna.se senast den 8 mars. Enligt stadgarna tillställes motionen även 
till lokalavdelningen för kännedom. 

KONGRESSHANDLINGAR 

Senast den 6 april skickas kongresshandlingarna med e-post till alla ombud och till övriga 
medlemmar som har anmält sig till kongressen. Stadgar och andra uppgifter inför 
kongressen finns på webben. 

ANMÄLAN för alla andra än ombud  

Anmälan för alla andra än ombud görs via hemsidan senast den 6 april. Anmälan kan göras 
från och med februari. 

För ytterligare information kontakta respektive lokalavdelning, 
eller kongress@humanisterna.se 

Väl mött! /Förbundsstyrelsen 
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Dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare för kongressen
2. Val av två justerare, tillika rösträknare
3. Fastställande av antalet ombud och upprättande av röstlängd
4. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
5. Godkännande av dagordning och arbetsordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgifter
11. Behandling av styrelsens förslag
12. Behandling av inkomna motioner
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan
14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
15. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen
16. Val av två revisorer och suppleanter för dessa
17. Val av valberedning
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Förslag till arbetsordning för kongressen 

Humanisternas kongress äger rum den 20-21 april 2012 i ABF-huset i Stockholm. Lördagen kl 
12-16 ägnas åt information och diskussion. De formella förhandlingarna äger rum på 
söndagen mellan kl 10-16. 

På lördagen förutsätts alla (som så önskar) ha ätit lunch innan förhandlingarna börjar. Då 
bjuds endast på en kafferast med godbit ca kl 14. På söndagen bjuds alla kongressdeltagare 
som var anmälda i tid på lunch ca kl 13. Inga kafferaster ordnas på söndag men 
kaffemaskiner finns på alla plan utom plan 1. Kaffe från dem kostar 10 kr. 

Dagordningen 
Framgår av stadgarnas § 8. Inga andra ärenden har anmälts och därmed inte heller 
behandlas av kongressen. Tio motioner har skickats in till kongressen. 

Deltagande 
Kongressombud har förslags-, yttrande- och rösträtt. Styrelseledamöter och revisorer har 
förslags- och yttranderätt. Motionär, eller representant för motion med flera undertecknare, 
har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid motionsbehandling även om han/hon inte är 
ombud. (Stadgarna § 9) 

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. 
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Humanisterna 
Kongress 20-21 april 2013 

Verksamhetsberättelse 2012-20131 

1 Verksamhetsberättelsen sträcker sig från kongressen 29 april 2012 till kongressen 21 april 2013 
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Inledning 
Under mandatperioden har förbundsstyrelsens arbete fokuserats på att bygga upp en 
effektiv och fungerande administration av medlemmar, att bedriva vår löpande 
verksamhet för medlemmar samt att förvalta vår opinionsbildande röst i samhället. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att antalet registrerade medlemmar vid utgången av 
år 2012 var i stort sett detsamma som år 2011.  

Förbundets ekonomi är stabil, men vi har inte lyckats växa. Arbetet i styrelsen och 
arbetsutskottet har fungerat bra.  
Kongress 2012 
Kongressen hölls på ABF i Stockholm den 28-29 april med 54 ombud och drygt 40 andra, 
styrelseledamöter, revisorer, valberedning, mötesfunktionärer och medlemmar. 
Riksdagsledamot Morgan Johansson var ordförande den 28 april och justitieråd Göran 
Lambertz den 29 april. På grundval av demokratigruppens rapport antogs ett antal 
ändringar av Förbundets stadgar och av Normalstadgar för lokalavdelning. Idégruppens 
arbete förlängdes till kongressen 2013.  

Ordinarie styrelseledamöter Christer Sturmark, Anna Bergström, Eduardo Grutzky, Per 
Dannefjord och Emma Massey hade ett år kvar av sina mandat. Till kassör på två år 
valdes Tore Mellberg (nyval). Till ordinarie ledamöter på två år valdes Sune Kronlid, 
Anders Martinsson och Irene Rune (alla omval) samt Bengt Westerberg (nyval).  

Till suppleanter valdes Hans Loo (nyval) på två år och Ellis Wohlner (fyllnadsval) på ett 
år. Till revisorer på ett år valdes Lotta Ekman och Mats Hohner (bägge omval) och 
tillrevisorssuppleanter Stefan Björnson (nyval) och Claes Månson (omval).  

Till valberedning valdes Fredrik Idevall (sammankallande), Gunnar Hjert, Lasse Höglund, 
Désirée Liljevall, Peder Palmstierna och Birgitta Svensk. 
Lokalavdelningar 
Under året har sammanslagningar av lokalavdelningar i sydvästra Sverige skett. Samtidigt 
har nya avdelningar bildats i Östergötland och Södertälje. Humanisterna har efter dessa 
förändringar 12 lokalavdelningar. 

Utredningar 
Idégruppen har enligt kongressens beslut under verksamhetsåret fortsatt sitt arbete. Efter 
kongressbeslut med anledning av en motion om etisk plattform tillsatte förbundsstyrelsen 
en etikgrupp som har arbetat under verksamhetsåret och som bland annat har resulterar i 
styrelsens förslag till etiska riktlinjer för Förbundet. 
Förbundskansli 
Administrationen av medlemsregistret inklusive utskick av fakturor, registrering av nya 
medlemmar med mera sköts av Föreningshuset. Redovisningen sköts förtjänstfullt av 
Gudrun Nilsdotter, som på timbasis är anställd av Förbundet. 
Webben 
Humanisternas webbsida uppdateras löpande och vi har också utvecklat Humanisternas 
närvaro i sociala medier såsom Facebook och Twitter. Kampanjsajten 
www.gudfinnsnoginte.se ligger kvar på webben och medlemsantalet på dess Facebooksida 
är ca 24 000. 
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Webbforumet har långsamt ökat i antal registrerade användare. I dag är 708 av 
Humanisternas medlemmar registrerade på forumet. En del av forumet är även öppet för 
icke medlemmar. 

Humanism i skolböcker 
Under året har vi fortsatt granska hur den sekulära humanismen presenteras i skolböcker. 
Vi har även fört dialog med de stora läromedelsförlagen för att säkerställa att den beskrivs 
på ett adekvat sätt i skolböckerna. Resultatet är blandat, vissa läromedelsförlag gör stora 
förändringar, medan andra inte tycks vara särskilt intresserade. 

Hedeniuspriset 2012 till Nyamko Sabuni 
På Humanismens dag den 11 november i Stockholm tilldelades statsrådet Nyamko Sabuni 
Hedeniuspriset 2012. Förbundsstyrelsens motivering löd: 

”Nyamko Sabuni har under sitt politiska arbete, först som riksdagsledamot, 
sedan som integrationsminister och nu som jämställdhetsminister, 
outtröttligt strävat efter att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar 
oavsett ursprung eller religion, ska ha tillgång till samma rättighetskatalog, 
Nyamko Sabuni har i synnerhet tagit initiativ till insatser som har inneburit 
en historisk vändpunkt i kampen mot hedersvåld och tvångsäktenskap. Hon 
drivs av en djup humanistisk övertygelse. För sina insatser för barn och 
ungdomars rättigheter i Sverige tilldelas statsrådet Nyamko Sabuni 2012 
års Hedeniuspris.”  

Bok- och biblioteksmässan 2012 
Humanisterna Väst ansvarade även år 2012 för deltagandet vid Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg. Under mässan bemannades montern med god hjälp även av 
humanister från andra lokalavdelningar. Humanisternas deltagande innebar framgångsrik 
försäljning av böcker samt utdelande av broschyrer om konfirmations- och 
insamlingsverksamheten.  

Almedalen 2012 
Under Almedalsveckan drog vi en stor publik till vårt seminarium med rubriken ”Får 
staten ha ihop det med Gud?”. Här samtalade Christer Sturmark, teologen Annika Borg 
samt finansminister Anders Borg under ledning av Staffan Dopping om gränsdragningar 
mellan religion och politik.  

Seminariet har även lagts ut på Internet och där setts av över 13 000 personer.  

Samhälle och politik 
Humanisterna har sedan kongressen 2012 arbetat med en rad opinionsbildande aktiviteter 
om allt från vetenskap till mänskliga rättigheter. I enlighet med beslut på kongressen 2012 
har 2012/13 varit ett barnrättsorienterat år.  

Ett viktigt opinionsbildande arbete har skett kring barns rätt till religionsfrihet och fysisk 
och psykisk integritet. Vi har exempelvis kritiserat den dom som innebar att flickor i en 
djupt religiös familj tilläts hemskolas. Vi har gjort en polisanmälan om tjänstefel kring det 
uppmärksammade fallet med två flickor i Töreboda kommun som nekades skydd av 
socialnämnden trots överhängande hot från deras familj. Även Hedeniuspriset blev 
barnrättsorienterat då det gick till Nyamko Sabuni för hennes arbete mot tvångs- och 
barnäktenskap och hedersrelaterat våld. Även vår hemsida har haft fokus på 
barnrättsrelaterade nyheter.  
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Under hösten har ett barnrättsprojekt om rasism och intolerans med finansiering från 
Ungdomsstyrelsen bedrivits. Ungdomar från sex olika klasser har tillsammans med sina 
lärare deltagit i framtagandet av en manual som kommer att presenteras senare i vår. 
Denna manual och de erfarenheter som projektet gett kommer framdeles att kunna 
användas i Humanisternas opinionsbildning.  

Humanisterna har även synts och hörts i andra sammanhang. Vi har tagit strid för att 
vetenskapens arena inte ska begränsas på religiösa grunder genom att skapa opinion kring 
EUs ramverk Horizon 2020. I ett brev till utbildningsminister Jan Björklund, 
handelsminister Ewa Björling, civil- och bostadsminister Stefan Attefall och Jan Roland 
Olsson, svensk representant i EU, Bryssel, och undertecknat av såväl företrädare för 
Humanisternas styrelse och European Humanist Federation samt svenska forskare 
vädjade vi till våra politiker att inte av religiösa skäl begränsa dagens och framtidens 
stamcellsforskning.  

Vi har även varit aktiva när det gäller organdonation. I en artikel i Svenska Dagbladet den 
2 februari 2013 uppmanades socialminister Göran Hägglund att omedelbart ta initiativ till 
en utredning i syfte att underlätta organdonation. 

För en komplett lista över aktiviteter hänvisas till Humanisternas hemsida.  
Humanistisk ceremoni vid riksdagens öppnande 
Den 18 september 2012 erbjöd Humanisterna en alternativ ceremoni till den gudstjänst i 
Storkyrkan i Stockholm som alla riksdagsledamöter och ministrar bjuds in till vid 
riksdagens öppnande. Vi ville erbjuda ett sekulärt alternativ och gick därför ut med en 
inbjudan till en samling i humanismens och upplysningens anda. På anrika Den Gyldene 
Freden i Gamla Stan berättade Ulf Danielsson, professor i astrofysik, om den 
”vetenskapliga skapelseberättelsen”, hur universum kom till och hur vi människor är 
gjorda av stjärnstoft. 

Humanistiskt nätverk i riksdagen 
Under år 2009 togs initiativ till att bilda ett partiöverskridande humanistiskt nätverk i 
riksdagen med riksdagsledamöter som delar den sekulära humanismens värdegrund. Detta 
arbete förutsätter att vi löpande förser nätverket med material och kompetensutveckling 
kring de humanistiska frågorna samt håller informationsmöten i riksdagshuset för 
intresserade riksdagsledamöter. Våra kontaktpersoner i riksdagen är riksdagsledamöterna 
Morgan Johansson och Desirée Liljevall.  
Arrangemang och seminarier 
Humanisternas seminarieserie är en löpande aktivitet som beslutas av Förbundet och 
projektleds av Stockholmsavdelningens ordförande Lasse Höglund. Seminarieserien, som 
äger rum i ABF-huset i Stockholm, arrangeras av förbundet Humanisterna i samarbete 
med ABF Stockholm. Seminarierna engagerar också Stockholmsavdelningen som 
ansvarar för entrévärdarna vilka säljer biljetter, står vid vårt bokbord, etc. I 
entrévärdsgruppen har ingått Anne-Marie Rosenlund, Aja Stoll, Lars Tidbeck och Maria 
Zalai Schubert. Föredragshållare och debattörer under 2012 har varit, Per Dannefjord, 
Madeleine Sultan Sjöqvist, Staffan Ulfstrand, Stefan Gustavsson, Annika Rabo, Lennart 
Lundberg, Mehrdad Darvishpour, Eduardo Grutzky, Pernilla Ouis, Christer Sturmark 
Nils Uddenberg och Sören Holst. Många av seminarierna har filmats och finns tillgängliga 
på Humanisternas hemsida.  
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Grafisk profil 
Att kommunicera genom grafik är oerhört viktigt i dagens samhälle. Under 
verksamhetsåret 2011-2012 beslutade styrelsen att Humanisterna behöver en 
sammanhållen och tydlig grafisk profil. Gunilla Kvarnström, som är tecknare och som då 
satt i styrelsen, utsågs att leda arbetet. Gunilla samlade kring sig en arbetsgrupp bestående 
av Ann Forslind (illustratör, författare och lektor vid Konstfack), Ann Christine von 
Reybekiel (grafisk formgivare och illustratör), Lena Andersson (författare, debattör och 
fristående kolumnist i DN), Fredrik von Matérn (formgivare och f.d. rektor för 
Nyckelviksskolan) samt Christer Sturmark och Anna Bergström från förbundsstyrelsen. 
Gruppen skickade inbjudningar till fem formgivare att inkomma med förslag. Samtliga 
tackade ja till att delta. Under hösten 2012 beslutade styrelsen, efter förslag från 
arbetsgruppen, att Dan Jonsson (grafisk formgivare och illustratör, tidigare professor på 
Konstfack), som tidigare har vunnit ett flertal nationella och internationella priser, skulle 
få uppdraget.  

Styrelsen vill tacka samtliga formgivare och särskilt Dan Jonsson för deras arbete liksom 
de externa personer som har hjälpt till vid framtagande av den nya grafiska profilen. 
Styrelsen vill också tacka Gunilla Kvarnström för all den tid hon har lagt ner på arbetet 
med den grafiska profilen.  
Ordförandekonferenser 
Ordförandekonferenser har hållits den 11 november 2012 i samband med 
höstkonferensen och den 10 mars 2013. Vid båda konferenserna var en stor majoritet av 
lokalavdelningarna representerad. 

Höstkonferensen 
Den 10–11 november arrangerades i Stockholm en medlemskonferens med ett åttiotal 
deltagare. Temat var ”Sverige i Europa, Europa i Sverige”. Huvudansvariga för 
konferensen var Anna Bergström och Astrid Moëll som planerade och genomförde den 
på ett alltigenom lyckosamt sätt. 

Inledningsvis informerades om de omfattande arbetsinsatserna kring Humanisternas nya 
idéprogram och i projektet ”En etisk plattform”. 

Staffan Gunnarson informerade sedan om humanismens historia och idéer. Det 
informaerades också om sociala verksamheter som bedrivs av vissa förbund i Europa. 
Därefter presenterade Per Dannefjord två möjliga vägar för Humanisterna: politiskt 
arbete med utgångspunkt i ett rationellt och förnuftigt tänkande eller en 
livsåskådningsgemenskap. Frågeställningen ledde till givande diskussioner. 

Vidare hölls tre mycket uppskattade workshoppar/föredrag. Ett handlade om ”Brott mot 
mänskliga rättigheter i Europa”. Det var Europaminister Birgitta Ohlsson som höll i detta 
och frågeställningarna i den efterföljande diskussionen handlade om ”varför det ser ut 
som det gör i Europa idag” och ”vilka värdefrågor ska Humanisterna driva i framtiden”.  

Dr. Willem Blokland och Dr. Gijsbert van Eijsden berättade att man i Nederländerna har 
professionella humanistiska rådgivare på universitetssjukhuset UMC i Utrecht. Rådgivarna 
har fem års utbildning och är anställda av sjukhuset. Många inom Humanisterna önskar 
att vi också ska kunna tillhandahålla livsåskådningsneutrala samtalsparter i olika 
sammanhang.  
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En workshop handlade om hedersvåld. Eduardo Grutzky höll en tankeväckande och 
uppskattad information.  

Konferensen avslutades med en gemensam middag på Scandic Anglais vid Stureplan.  

Projekt för att motverka rasism och intolerans 
Ungdomsstyrelsen har gett stöd till Humanisterna för att driva ett projekt som syftar till 
att stimulera en öppen dialog kring frågor rörande rasism och intolerans bland 
skolungdomar. 

Genom en dialog med elever och lärare ska projektet skapa ramar och en manual för 
undervisning och samtal kring dessa frågor. Elever och lärare kommer att samtala under 
ledning av en projektledare för att sedan vara referensgrupper i projektet. 

Genom att manualen tas fram av ungdomar och lärare i samverkan ges större förut-
sättningar för att nå ut i undervisningen och i förlängningen i samhället. Det finns idag ett 
stort behov av ett mer öppet och tolerant samhälle. Genom att hitta nya vägar i 
skolundervisningen och kunna visa på mervärdet av ungdomars engagemang i frågan kan 
vi bidra härtill.  
Ceremoniverksamheten 
Ceremonistatistik 
2012 års statistik över utförda ceremonier visar på 173 stycken i Stockholm och 251 
stycken i hela landet. I siffrorna ingår de uppdrag där det tydligt framgått att officianten 
representerar Humanisterna. 

Ceremoni Stockholm Hela landet 

Barnvälkomnande 53 100 

Vigsel 95 115 

Vigsel utan vigselrätt 1 1 

Begravning 24 35 

Totalt 173 251 

 

De som vill utnyttja våra tjänster kan via hemsidan direkt kontakta officiant i sitt 
närområde. Cirka 100 mejlförfrågningar har inkommit till ceremoniansvarig som hänvisat 
till hemsidan för val av officiant eller på annat sätt besvarat det aktuella ärendet. 

Vigslar 
Sedan många år tillbaka har det framför allt varit vigselförrättare som saknats inom 
Humanisterna. Numera vill bröllopspar ofta ha ett pampigt bröllop med många gäster i en 
vacker lokal. Dessa önskemål är oftast omöjliga att tillmötesgå via kommunerna. Under 
detta år blev officianter med vigselrätt generellt uppmärksammade på ett negativt sätt då 
det skrevs i medierna om hur officianter regelvidrigt hade tagit betalt för sina tjänster. 
Länsstyrelsen i Stockholm tillskrev ett antal förrättare och bad om redovisningar och 
förklaringar.  

Då styrelsen och ansvariga för ceremonierna inom Förbundet inte ville riskera att 
Förbundet på något sätt skulle kunna få negativa konsekvenser av situationen markerades 
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på hemsidan att de lagliga vigselförrättarna p.g.a. gällande regelverk ej kan ta betalt. 
Länsstyrelsen hävdar med emfas att uppdraget är ett s.k. hedersuppdrag.  

Vi tycker att det är självklart att man bör göra skillnad mellan ett uppdrag som genomförs 
i kommunens vigselrum och som tar några minuter och ett uppdrag som avser ett större 
arrangerat bröllop på annan plats, vilket kan innebära många timmars arbete från 
vigselförrättarens sida. Vi kommer på olika sätt fortsätta arbeta för att de som vill ha 
pampiga humanistiska/borgerliga vigslar ska få det och att officianten då måste kunna ta 
ut en ersättning som står i proportion till arbetsinsatsen.  

Begravningar 
Under året inkom frågor från medlemmar i Stockholm kring neutral begravningsplats. Vid 
efterforskningar visade det sig att den nya begravningsplats som planeras på Järvafältet 
fortfarande verkligen är på planeringsstadiet. Humanisterna är nu med i en interreligiösa 
referensgrupp och vi hoppas därmed kunna påverka utformningen.  

 
På nationell nivå har under året en ”fristående” begravningsgrupp bildats. Den arbetar för 
att i sina respektive kommuner utreda om begravningsombuden gör det de är tillsatta för. 
De arbetar också för att få till en borgerlig begravningsplats utanför de vanligtvis 
förekommande murarna kring kyrkogårdarna.  

Officiantkurs/Officianter 
P.g.a. bristande personalresurser ställdes kursen för officianter in 2011/2012.  
Urban Jansson och Irene Rune, som sedan 2012 är ansvariga för ceremoniverksamheten, 
har därför planerat en kurs i början av 2013. Syftet är som alltid att försöka nå så många 
kursdeltagare som möjligt och gärna utanför storstadsregionerna. Arbetet för att 
kvalitetssäkra våra ceremonier/officianter har påbörjats.  
Högtidsboken 
Under året har det arbetats hårt för nyutgivning av Den svenska högtidsboken. Planen att 
den skulle vara klar till Bokmässan hösten 2012 gick om intet då förlaget inte ansåg sig 
kunna klara ekonomin i projektet. Arbetet fortsätter under år 2013 i en arbetsgrupp under 
ledning av Anneli Noréus.  

Pridefestivalen 
Humanisternas HBTQ-nätverk, som bildades år 2011, höll i Humanisternas deltagande 
vid Stockholm Pride 2012. Ansvarig var Johan Ericsson Qvist, medlem i 
Stockholmsavdelningens styrelse.  

På Pride House/Kulturhuset fanns vi tillgängliga och svarade på frågor om humanism 
under rubriken ”Hänga med en HBTQ-Humanist”. Vi stoltserade med våra tröjor med 
texten ”Fråga mig om Humanism” och regnbågsfärgade Happy Human-symboler.  

Den 4 augusti på Pride Parade deltog ett 30-tal glada medlemmar i Humanisterna, 
Vetenskap och Folkbildning och Unga Humanister med plakat med Happy Human samt 
parollen ”Vi tror på livet, människan och kärleken” i ett gemensamt ekipage. VoF hade 
egna paroller och plakat (Kärlek och vetenskap).  

En liten delegation från Stockholm besökte också Göteborgs HBTQ-festival och gick 
bland annat med i Regnsbågspromenaden (Göteborgs motsvarighet till Pride Parade). 
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Humanistisk konfirmation 2012 
Ledningsgruppen för konfirmationen har under 2012 bestått av Hillevi Andreen, 
utbildningsansvarig, Anna Bergström, ansvarig för administration av anmälningar och för 
kontakt med Förbundsstyrelsen och Föreningshuset, Helena Ljung Kaukonen, 
rekryteringsansvarig, Astrid Moëll, stipendieansvarig och Kalle Persson, koordinator med 
övergripande ansvar för verksamheten och budgetansvar. 

Ledningsgruppen planerade för fyra läger med totalt 100 konfirmander och 24 
handledare. Av dessa genomfördes två, ett i Höör och ett i Linköping. Planerade läger i 
Åmsele och Tollarp ställdes in på grund för få anmälningar.  

Sammanlagt konfirmerades år 2012 således 50 ungdomar humanistiskt. Uppdelat på de 
två veckolånga lägren arbetade 12 handledare ideellt. De två konfirmationsveckorna var 
oerhört lyckade och såväl konfirmander som föräldrar och personal på lägergårdarna har 
uttryckt stor glädje. Några kommentarer från föräldrarnas utvärderingar finns att läsa på 
www.humanisterna.se/utvardering-humanistisk-konfirmation-2012/. 

Under året sökte ledningsgruppen stipendier och fick medel från Stiftelsen Bångs.  
Ledningsgruppen arbetade under 2012 aktivt med ökad närvaro på Facebook och Twitter 
och omstrukturerade informationen om konfirmationen på Humanisternas hemsida. 
Gruppen genomförde även informationsträffar om humanistisk konfirmation i samarbete 
med gamla handledare runt om i landet. Informationsträffar arrangerades i Stockholm, 
Uppsala, Kalmar, Umeå, Malmö, Lund och Göteborg. Under 2012 förbättrades även 
rutinerna för rekrytering av handledare avsevärt. Alla handledare ansökte om att bli 
handledare genom att skicka in cv, personligt brev och foto. Intervjuer hölls med alla 
blivande handledare och ledningsgruppen fick hjälp av en rekryteringskonsult att utveckla 
frågor för intervjuer. Utvalda handledare deltog på handledarutbildning. Under året 
arbetade Felicia Giljam och Ralf Damaschke tillsammans med Kalle och Hillevi med 
översyn av delar av handledarpärmen. Pärmen är det principiella dokument som 
handledarna använder under lägren.  

Kontakten med Stiftelsen Människan är god och gav ledningsgruppen möjlighet att hålla 
utbildning för handledare på stiftelsens lägergård i Stockholms skärgård.  

Konfirmationen uppmärksammades vid flera tillfällen under 2012 i medier: 
• Carl Gustaf Olofsson, Nina Martinsen och Erik Cederberg debattartikel “Öppet 

kunskapssökande” Barometern http://www.barometern.se/reagera/debatt/oppet-
kunskapssokande%283133204%29.gm 

• Erik Cederberg intervjuades om humanistisk konfirmation i Radio P4 Kalmar  
• Kalle Persson var med i Karlavagnen 

(http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/47061?programid=3117). 
• Anna Bergström intervjuades i Dagens Nyheter (http://www.dn.se/insidan/insidan-

hem/vetenskap-ar-annas-religion).  
 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till årets alla handledare och till den ovannämnda 
ledningsgruppen för dess engagemang och arbete.   

Humanitär insamlingsverksamhet 
Den humanitära medlemsinsamlingen har under 2012 bytt form, till Insamlingsstiftelsen 
HumanistHjälpen. Under en del av året har de två insamlingsformerna drivits parallellt. 

13



Donationerna till de båda insamlingsformerna blev cirka 247 000 kronor, övervägande 
från Humanisternas medlemmar. 

I nära fem år har lokalavdelning Väst ansvarat för Humanisternas humanitära 
insamlingsverksamhet. Insamlade pengar har skickas oavkortade till insamlingsmål, främst 
Oum El Banine i Marocko, som driver kvinnohus och daghem för socialt exkluderade 
mödrar. Verksamheten har växt så kraftigt att den har blivit svår att hantera för lokal-
avdelningen.  
 
Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen har under 2012 skapats av medlemmar och med 
stöd av Humanisterna. Stiftelsen har godkända 90-konton och vänder sig till allmänheten, 
inte bara medlemmar i Humanisterna. Ekonomisk redogörelse för Stiftelsen framgår av 
Stiftelsens egen verksamhetsberättelse och Humanisterna Västs redovisning. 
Humanismen internationellt 
I maj hölls den Europeiska humanistfederationens (EHF) årliga generalförsamling i 
Utrecht i Holland, med närvaro av Staffan Gunnarson, som för fjärde året valdes till vice 
president i organisationen. Ny ordförande för i år är Pierre Galand från Belgien. Även 
Hans Christian Cars (bosatt i Wien), ingår i EHF:s styrelse och representerar 
organisationen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Fundamental 
Rights Agency. Cars deltog även i en konferens som hölls i Leuven och Bryssel den 4-5 
december om “Secularism and Religious Diversity in Europe: Opportunities and 
Perspectives”, anordnad av Europeiska Religare-projektet. 

I anslutning till mötet i Utrecht hölls även den europeiska humanistkonferensen på temat 
"Humanism and Resilience " (fritt översatt: Humanismens motståndskraft). På 
kongressen deltog, förutom Staffan Gunnarsson, Astrid Moëll, Magnus Timmerby och 
Anna Bergström. Tankarna som väcktes under kongressen bidrog starkt till utformningen 
av Humanisternas höstkonferens.  

Humanisterna deltog under året i EHF:s försök att skapa opinion kring EU:s ramprogram 
för finansiering av forskning, Horizon 2020, vars förslag innebar långtgående restriktioner 
för forskning på mänskliga embryonala stamceller. Humanisternas styrelse undertecknade, 
tillsammans med Staffan Gunnarsson, Karin Nilsson Forsberg (professor i 
stamcellsforskning vid Uppsala Universitet), Patrik Lindenfors (docent i zoologisk ekologi 
vid Stockholms Universitet) och Dan Larhammar (professor i molekylär cellbiologi vid 
Uppsala Universitet) ett brev till Jan Björklund, Ewa Björling, Stefan Attefall och Jan 
Roland Olsson, i denna fråga.  

Under året bidrog även EHF, tillsammans med en rad människorättsorganisationer, till att 
försöka blockera valet av Tonio Borg till EU-kommissionär för hälso- och 
konsumentfrågor. Även om kampanjen misslyckades så ledde den ändå till en ökad 
medvetenhet om hans åsikter i frågor gällande kvinnors och HBTQ-personers rättigheter, 
vilket har minskat hans handlingsutrymme. Samtidigt skapades många för EHF viktiga 
nya kontakter inom EU, vilket ger organisationen bättre förutsättningar att kunna agera 
kraftfullt i framtiden. EHF fick dessutom rätt hos EU-ombudsmannen i sin anmälan av 
EU-kommissionen, att denna brutit mot intentionerna i Lissabonfördragets artikel 17, där 
det förutsätts att religiösa och sekulära organisationer ska behandlas lika inom EU 
(kommissionen har gynnat religiösa grupper).  
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Poddradio 
Under perioden har Humanistpodden fortsatt intervjua personer som kan vara intressanta 
för Humanisternas medlemmar och andra intresserade. Bland andra har Tulsa Jansson, 
Martin Rundkvist, Bengt Westerberg och Patrik Lindenfors medverkat. Poddradion har 
också sänt debatter, t ex mellan Marcus Birro och Christer Sturmark. 

HumanistInfo 
Medlemstidningen HumanistInfo har under mandatperioden bytt redaktör. Fram till våren 
2013 har Emilia Ericson varit redaktör och Lena Lindgren stått för layout. Diskussioner 
kring hur tidningen ska utvecklas, vilket fokus den ska ha samt hur lokalavdelningarna 
lättare kan bidra till tidningens innehåll har diskuterats. Utöver Emilia så har framförallt 
Urban Janson, Magnus Timmerby och Staffan Gunnarson bidragit till tidningens innehåll. 
Styrelsen har nyligen utsett Olle Svensk Strand till ny redaktör och Peter Illi till layout-
ansvarig. Styrelsen önskar tacka Lena Lindgren och Emilia Ericson för allt arbete de lagt 
ner på HumanistInfo.  
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2012-01-01 – 2012-12-31 
Inför kongressen 20-21 april 2013 

Innehåll 
Medlemsstatistik ..................................................................................................................................... 2 

Medlemskap ........................................................................................................................................ 2 

Medlemsintäkter ................................................................................................................................. 2 

Resultaträkning ....................................................................................................................................... 3 

Ungdomsprojekt .................................................................................................................................. 3 

Kommentarer till Resultaträkningen jämfört med budget ................................................................. 3 

Jämförelse med utfall 2011 ................................................................................................................. 3 

Balansräkning .......................................................................................................................................... 4 

Ersättningar till personer i styrelse och ledning .................................................................................. 4 

 

 

  

16



Medlemsstatistik 
Föreningshuset har ansvaret för vårt medlemsregister.  

Vid slutet av året 2012 hade vi totalt 5 297 medlemmar. Detta är en minskning med 45 medlemmar i 
jämförelse med slutet av år 2011 då vi hade 5 342 medlemmar. 

Så här fördelade sig medlemsantalet på de olika lokalavdelningarna. 

Lokalavdelning Årsskifte  
2011--12 

Årsskifte  
2012--13 

Förändring 

Stockholm 2390 2080 -310 
Väst 774 911 137 
Uppsala 674 645 -29 
Syd 653 607 -46 
Östergötland  263 263 
Umeå 171 194 23 
Sjuhärad (upphört) 165  -165 
Örebro 103 97 -6 
Värmland 96 96 0 
Kalmar 90 158 68 
Skaraborg (upphört) 76  -76 
Södertälje  45 45 
Jönköping 76 125 49 
Gotland 36 38 2 
Utan avdelning 3  -3 
Utlandet 35 38 3 
Summa 5342 5297 -45 

Medlemskap 
Det finns olika slag av medlemskap. Dessa fördelade sig på följande sätt vid årsskiftet 2012—13 

Medlemskap Årsavgift 
Fullt medlemskap 365 
Familjemedlemskap 100 
Studerande 180 
Ekonomiskt trångmål 180 
Humanistvänner 365 

90% av medlemmarna betalar full avgift, 6% är familjemedlemmar, 4% är studerande. 15 st. har 
reducerad avgift och 10 st. är humanistvänner.  

”Ekonomiskt trångmål” är ett medlemskap för medlemmar som känner att det är mycket besvärligt 
att erlägga ordinarie avgift. De får höra av sig till kansliet och kan därmed få reducerad avgift, 180 kr, 
i ett år. 

Medlemsintäkter 
Totalt har vi fått in 1 726 712 kronor i medlemsavgifter under 2012, som kan jämföras med 2 140 056 
kronor för 2011. Budgeten för 2012 var 1 821 765 kronor varför utfallet är 95 053 kronor eller 5,2 % 
sämre än budget. En förklaring till den lägre intäkten jämfört med 2011 är att flera av medlemmarna 
betalade in sin medlemsavgift i förskott för 2012 så att intäkten bokfördes under 2011. En annan är 
att flera medlemmar betalade in sin avgift för 2012 först efter årsskiftet 2012—13 på grund av att 
helgerna i år låg tätt utan vardagar emellan. Ytterligare en förklaring är naturligtvis att vi har 45 färre 
medlemmar vid senaste årsskiftet jämfört med förra. 
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Så här fördelade sig medlemsintäkterna under 2012. 

 Inrapporterat från bokföringen Ackumulerat från bokföringen 

Januari 151 534 151 534 

Februari 40 215 191 749 

Mars 110 259 302 008 

April 50 063 352 071 

Maj 22 780 374 851 

Juni 390 213 765 064 

Juli 103 785 868 849 

Augusti 38 432 907 281 

September 261 750 1 169 031 

Oktober 113 235 1 282 266 

November 40 840 1 323 105 

December 403 606 1 726 712 

Resultaträkning 
Bilagt finns resultatet för 2012 redovisat i förhållande till budget. 

Ungdomsprojekt 
Under året har pågått ett projekt om antirasism med medel från Ungdomsstyrelsen. Det var först 
meningen att det skulle avslutas under 2012 men vi har beviljats en förlängning av projektet 
ytterligare ett halvår. I bilagan särredovisas projektet med dess utfall i förhållande till budget i andra 
och sista kolumnen. Från Ungdomsstyrelsen har endast medel tagits ut för projektets kostnader 
under året. Resterande projektmedel budgeteras för 2013. 

Kommentarer till Resultaträkningen jämfört med budget 
Enligt budget skulle vi nå ett positivt resultat på 383 430 kr. Vårt resultat blev dock 278 403 kr, en 
skillnad på ca 105 000 kr. Till stor del härrör sig skillnaden från medlemsintäkterna.  Dessa var cirka 
93 000 kr mindre än budget, vilket inte enbart kan förklars med att vi vid senaste årsskiftet hade 45 
färre medlemmar. En sannolik förklaring torde vara att medlemsavgifterna kommer in vid årsskiftet 
vilket medför en osäkerhet vilket år dessa bokförs. 

Konfirmationskostnaderna och –intäkterna blev lägre än beräknat beroende på att vi hade beräknat 
en större volym på verksamheten än vad som genomfördes. 

Jämförelse med utfall 2011 
I utskicket till kongressen finns hela resultatrapporten för 2012 bilagd. Här finns möjlighet att i detalj 
jämföra med föregående verksamhetsår. Den stora skillnaden i intäkter härrör sig från att många 
inbetalningar gjordes dubbelt under 2011. En del avgifter som avsåg att gälla för 2012 inkom redan i 
slutet av 2011. Föreningshuset har kostat mer under 2012 än 2011 beroende på att denna 
administrationshjälp anlitades först en bit in på år 2011.  
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Balansräkning 
Balansräkningen i sin helhet finns bilagd i kongressmaterialet. Av denna framgår att vårt eget kapital 
var cirka 1 miljon kronor vilket motsvarar ungefär 50% av omsättningen. 

Ersättningar till personer i styrelse och ledning 
Under verksamhetsåret har ett arvode utgått till Christer Sturmark för arbete som ordförande. Detta 
belopp har varit på 120 000 kronor.  

Några andra ersättningar har inte betalats till några i styrelse eller ledning. 

Örebro den 27 mars 2013 

Tore Mellberg 

Kassör 
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Humanisterna   Ekonomisk revision för verksamhetsåret 2012 Bilaga 1 

2013-03-14 Stefan Björnson, Lotta Ekman, av kongressen utsedda revisorer  

Granskning av ekonomin 
 

Bakgrund 

Föreningen anlitar sedan mitten av 2011 Föreningshuset för fakturering och vissa andra 
administrativa uppgifter.  

Den ekonomiska redovisningen görs av egen personal. 

Under året har vi revisorer deltagit på kongressen, styrelsemöten och andra aktiviteter arrangerade 
av Humanisterna. 

Revisorerna får kontinuerligt styrelsens protokoll för kännedom. 

Granskningen 

Granskning av räkenskaperna för 2012 års bokföring gjordes den 2013-03-10 i Stockholm. 

Granskning gjordes av: Ingående balans, Plusgiro, Bankgiro och Skattekonto och var utan 
anmärkning. 

Vi har jämfört kostnader med verksamhetsplanen för att säkerställa att medlen använts till avsedd 
verksamhet. 

Kostnadsställen 

Vissa kostnader bokförs med egna kostnadsställen för att kunna granskas per aktivitet. De kostnader 
som har egna kostnadsställen är: Kongressen, Humanistinfo, Konfirmation, Almedalen, 
Ungdomsstyrelsen, Ordförande- och höstkonferensen, Bokmässan och Förbundsråd, Styrelse och AU. 
Vi har granskat dessa kostnader och även jämfört mellan olika år. Där skillnader förekommit har vi 
fått förklaringar på vad det beror på. 

Intäkter 

Vi har granskat föreningens intäkter och kan se en liten minskning av medlemsintäkter.  

Nytt för 2012 är att man kan ge ett bidrag i egenskap av Humanistvän vilket har gett en liten intäkt. 

Oroande är den nedåtgående trenden av intäkter genom Gåvor. Styrelsen borde se över vad detta 
kan bero på.  

Verifikationer 

Granskning har särskilt gjorts för vissa kostnadskonton, såsom kostnader för resor, hotell, 
representation, möteskostnader och bidrag till lokalavdelningar. Även kostnader för 
administrationen, såsom IT, distribution av Humanistinfo, Föreningshuset och löner har särskilt 
granskats.  

Verifikationerna har dessutom granskats genom stickprov.  

Alla kostnader attesteras av någon ansvarig i styrelsen innan betalning. 

Sammanfattning 

Vi revisorer har funnit räkenskaperna i ordning och att medlen använts till avsedd verksamhet. 
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Humanisterna  Förbundskongressen 20-21 april 2013 

 

Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2012 

Den föregående kongressen utsåg oss undertecknade till revisorer att granska 

räkenskaper och övrig verksamhet under 2012 för föreningen Humanisterna. 

Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra 

handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. 

Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet, inkomster och utgifter är styrkta 

med nödvändiga verifikationer. Vi har inte funnit någon anledning till kritik. 

Vid revisionen har vi följt upp att verksamheten bedrivits i enlighet med beslut från 

föregående kongress, verksamhetsplan och andra styrande dokument. Vi har inte funnit 

några väsentliga avvikelser i den bedrivna verksamheten jämfört med fattade beslut. 

Mer detaljerad information om granskningen återfinns i bilaga 1 och i bilaga 2. 

Vi rekommenderar kongressen att fastställa 2012 års balans och resultat samt att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 

 

Växjö, 2012-03-18  Nynäshamn, 2012-03-18 

 

………………………  ……………………… 

Ann-Charlotte Ekman  Stefan Björnson 
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Humanisterna Sakrevision för verksamhetsåret 2012 Bilaga 2 

2013-03-14 Stefan Björnson, Lotta Ekman, av kongressen utsedda revisorer 1 

Sammanfattande utlåtande 

Bakgrund 
Vid Humanisternas kongress år 2012 förekom en motion angående inrättande av dechargeutskott 
med uppgift att granska styrelsens arbete. Denna motion avslogs, dock bl. a. med hänvisning till att 
det kan ingå i revisorernas uppdrag. För att tillgodose det önskemålet har en uppföljning av 
verksamhetsplanen och övriga beslut på kongressen gjorts. Bifogade tabell visar resultatet för de mål 
och delmål som kunnat identifieras i verksamhetsplanen och protokoll från årsmötet. Styrelsens 
interna arbete enligt styrelseprotokoll har inte granskats.  

Sammanfattning 
Vid genomgång av verksamhetsplanen och protokoll från kongressen år 2012 har sammanlagt 21 
olika beslutade aktiviteter identifierats.  

Genomfört fullt ut: 15 

Delvis genomfört: 4 

Ej genomfört:  2 

Det mesta som finns i verksamhetsplanen och som har beslutats vid kongressen 2012 har sålunda 
genomförts. Man kan konstatera att Humanisternas hemsida blivit mer överskådlig och innehållsrik, 
att det finns videoinspelningar att tillgå och att betalningar med kort kan utföras där. Närvaron på 
sociala medier har stärkts. Nätverk för opinionsbildning och humanistiskt nätverk i Riksdagen har 
initierats. Humanisterna har fått ökad publik synlighet bl.a. genom medverkan i Almedalsveckan, vid 
pridefestivaler samt Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. En mer utförlig redovisning av detta finns 
i Verksamhetsberättelsen. 

Delvis genomfört 
Följande aktiviteter genomfördes endast delvis: 

Humanistiska konfirmationsläger: Av de planerade fyra lägren, som vid kongressen reducerades 
till två, genomfördes endast ett p.g.a. för få anmälningar. Detta trots att avsevärda ansträngningar 
gjorts för publicitet på sociala medier, webb, via annonsering och utveckling av ansökningsprocessen 
med hjälp från HR-konsult. Det läger som genomfördes i Linköping var mycket lyckat. 

Demokratigruppens förslag: Debattartiklar och pressmeddelanden har införts enligt kongressens 
beslut. Däremot har inte anvisningar om hur webbforumet kan utnyttjas tagits fram. Ej heller har 
frågor rörande mötesteknik tagits upp vid ordförande- och medlemskonferenser. 

Idéprogrammet: En lättversion av Humanisternas idéprogram återstår att ta fram i avvaktan på att 
programmet blir klart. 

Nätverket extroende: Webbsidan www.extroende.se har utvecklats, men det är inte klart i vilken 
mån och omfattning som nätverket är aktivt. 

Ej genomfört 
Humanistisk sommarvecka: Genomfördes ej p.g.a. för få anmälningar. Det kan finnas anledning att 
se över arrangemanget och eventuellt erbjuda ett alternativ med kortare varaktighet och annan tid 
på året. 

Humanistisk skriftserie: Har inte genomförts.  
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Humanisterna Sakrevision för verksamhetsåret 2012 Bilaga 2 

2013-03-14 Stefan Björnson, Lotta Ekman, av kongressen utsedda revisorer 2 

Mål/Delmål Åtgärd/beredning Resultat Anmärkning 

Verksamhetsplan 2012-2013 

Humanistisk folkbildning: 
Videofilma och sprida seminarier och 
debatter via hemsidan 

 Genomfört: Finns tillgängligt via 
Humanisternas nätplats. 

 

Humanistiskt studiematerial: 
Spridning av kompendium till 
lokalavdelningar för användning i 
studiecirklar 

 Genomfört: Finns tillgängligt via 
Humanisternas hemsida. 

Gäller det material som tagits fram 
av Lars Höglund. 

Humanistisk skriftserie: Se över 
möjligheten att producera enkel 
skriftserie med olika humanistiska 
teman. 

 Ej genomfört. Fri Tanke förlag har en serie skrifter i 
serien ”Kort om…” 

Webben: Fortsatt utveckling bl a 
med möjlighet att betala med kort 

 Genomfört.  

Extroende: Aktivera nätverket 
Extroende som kan nås via 
www.extroende.se 

Webbplatsen existerar och 
innehåller en omfattande mängd 
material. 

Delvis genomfört. Innehållet i den nuvarande platsen 
har endast flyttats från tidigare plats. 
Nytt material tillförs inte. Nätverket 
förefaller inte vara särskilt aktivt.  

Samlingskonferens 2012: Hålla en 
konferens i likhet med år 2011 

 Genomfört: En konferens har hållits 
hösten 2012. 

 

Hedeniuspriset 2012: Dela ut 
Hedeniuspriset 

 Genomfört. Priset utdelades till Nyamko Sabuni 
vid samlingskonferensen 

Poddradio och sociala medier: 
Fördjupa satsningen med närvaro på 
Facebook, Twitter och andra sociala 
medier 

 Genomfört. Humanisterna finns bl a på 
Facebook, Twitter och som 
poddradio (8 inlägg under 2012) 
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Humanisterna Sakrevision för verksamhetsåret 2012 Bilaga 2 

2013-03-14 Stefan Björnson, Lotta Ekman, av kongressen utsedda revisorer 3 

Mål/Delmål Åtgärd/beredning Resultat Anmärkning 

Opinionsbildning: Förstärka 
satsningen på opinionsbildning och 
politisk påverkan under 2012. 

 Upprättande av opinionsnätverk har 
påbörjats. 

 

Humanistiskt nätverk i riksdagen: Ta 
initiativ till att bilda ett 
partiöverskridande humanistiskt 
nätverk i riksdagen 

 Genomfört. Det finns ett nätverk bestående av 
11 riksdagsledamöter. 

En sekulär variant av riksdagens 
öppnande hölls hösten 2012. 

Ceremoniverksamheten: En kurs 
över två helger för utbildning av nya 
officianter planeras till hösten 2012 

 Genomfört. Utbildning hölls i januari resp 
februari 2013  

Humanistiska konfirmationsläger: 
Fyra lägerveckor för sammanlagt 100 
konfirmander och 24 handledare i 
Linköping, Höör, Åmsele och Tollarp. 

 Arbeta för att fler ungdomar ska 
ha möjlighet att delta 

 Söka stipendier under 2012 

 Utveckla marknadsföringen 

 Genomföra informationsträffar i 
8 större städer 

 Förstärka närvaron på sociala 
medier 

 Förbättra sidan på 
Humanisternas webbplats 

 Se över möjligheterna att 
utveckla egen webbplats för 
konfirmationen 

 Delvis genomfört: En 
konfirmationsvecka hölls i Linköping. 

 Stipendier har utlysts, men inte 
sökts 

 Anslag har erhållits från 
HumSto samt en stiftelse 

 Annonsering via olika kanaler 
har genomförts 

 Informationsträffar har 
genomförts i 5-6 städer 

 Aktivitet på Twitter och 
Facebook 

 Webbsidan har utvecklats 

 Egen webbplats har inte lagts 
upp p g a tidsbrist 

 En annons fördes in i tidningen 
Folkvett 

Inga anmälningar till Åmsele, för få 
deltagare till Tollarp. 

Anslagna medel har inte utnyttjats 
eftersom inga konfirmander kunde 
utnyttja dem. 
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Mål/Delmål Åtgärd/beredning Resultat Anmärkning 

 Sätta in annons i tidningen 
Folkvett 

 Alla handledare ska gå 
handledarutbildning 

 Höja medelåldern för gruppen 
handledare 

 Handledarutbildning har 
genomförts 

 Ansökningprocessen har 
utvecklats, bl a med hjälp från 
HR-konsult 

Humanistinfo: Hålla 
utgivningsfrekvensen 4 nummer/år 

 Genomfört: Tidningen har kommit ut 
med 4 nummer under 2012. 

 

Humanitär verksamhet:  

 Ombilda till insamlingsstiftelse 
med 90-konto 

 Erbjuda kortbetalning och 
autogiro 

 Begära särskilda bidrag till 
administrativa kostnader 

 Genomfört: 

 Insamlingsstiftelse har bildats. 

 Det finns ett 90-konto 

 Kortbetalning och autogiro 
erbjuds 

 <Administrationsbidrag?> 

 

Internationellt: Delta i EHF i Utrecht  Genomfört.  

Pride 2012: Medverka.  Genomfört: 

 Humanisterna fanns 
representerade i Pride-paraden 

 Stockholmsavdelningen fanns 
representerad på plats och 
svarade på frågor 

 Humanisterna Väst deltog i 
Regnbågsparaden i Göteborg 
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Mål/Delmål Åtgärd/beredning Resultat Anmärkning 

Almedalsveckan 2012: Delta i 
debatter, seminarier och med 
informationsspridning samt ha egen 
seminariedag. 

 Geomfört.  

Sommarvecka: Kurser och föredrag 
2-6 juli på Åsa Folkhögskola 

Sommarlägret planerades hos 
Humanisterna Stockholm 

Genomfördes ej p g a för få 
anmälningar. 

Information om 2013 års 
sommarvecka utlovas komma 
”under hösten” (2012). Så har ej 
skett. 

Bok- och biblioteksmässan 2012: 
Medverka vid BoB-mässan i 
Göteborg under projektledning av 
Humanisterna Väst. 

 Genomfört.  
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Mål/Delmål Åtgärd/beredning Resultat Anmärkning 

Beslut vid kongressen 2012 

Demokratigruppens förslag: 

 Utarbeta pedagogiska 
anvisningar om hur man 
utnyttjar webbforumet 

 Få in debattartiklar och 
pressmeddelanden i 
lokalpressen 

 Ta upp frågor rörande 
mötesteknik vid ordförande- 
eller medlemskonferenser 

  Pedagogiska anvisningar har 
inte utarbetats 

 Debattartiklar och 
pressmeddelanden har införts 
(se Verksamhetsberättelsen) 

 Mötesteknik har inte tagits upp 
enligt plan. 

 

Motioner: 

 Införa ”Barnets år” 
mandatperioden 2012-2013 

 Uppdra åt Idéprogramgruppen 
att ta upp fokus på mänskliga 
rättigheter 

 Tillsätta planeringsgrupp 
rörande etisk policy för 
Förbundet samt för öppet 
forum 

 Tillsätta arbetsgrupp för 
framtagning av studiematerial 
rörande olika betydelser av 
”offentligt” respektive ”privat” 

 Ta fram en lättversion av 
idéprogrammet och göra den 
tillgänglig på ett antal språk 

  ”Barnets år” har varit tema 
under mandatperioden och 
omfattat ett antal inslag. 

 Idéprogramgruppen har 
fokuserat på mänskliga 
rättigheter 

 Planeringsgrupp rörande etisk 
policy har tillsatts 

 Arbetsgrupp för framtagning av 
studiematerial har tillsatts 

 Lättversion av idéprogrammet 
tas fram när programmet har 
antagits 
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Styrelsens förslag till medlemsavgifter 
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter 
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Förbundsstyrelsens förslag om Humanistinfo 
 
 
Humanist Info distribueras i dag i pappersform till alla medlemmar som inte uttryckligen 
anmält att de bara önskar få den elektroniskt som PDF (”opt-out”). Det senare gäller för 
närvarande cirka 2000 av förbundets 5300 medlemmar.  
 
Kostnaden för tryck och distribution av tidningen uppgår till cirka 140 000 kronor per år. Det 
är angeläget att om möjligt begränsa den kostnaden för att därmed frigöra resurser för 
andra aktiviteter. Samtidigt är det förbundsstyrelsens bedömning att papperstidningen för 
många alltjämt fyller en viktig funktion. Det kan dock inte uteslutas att det bland de cirka 
3300 medlemmar som i dag får papperstidningen finns personer som inte läser den men 
som ändå avstått från att begära att få den elektroniskt.  
 
Styrelsen föreslår därför att den grundläggande principen för distribution ändras så att 
tidningen distribueras till dem som uttryckligen sagt att de vill ha tidningen. När en person 
som inte redan begärt att få tidningen som PDF betalat medlemsavgift bör ett nummer av 
tidningen skickas ut tillsammans med ett brev av vilket framgår att tidningen fortsättningsvis 
kommer att skickas ut i pappersformat endast till dem som anmäler att de önskar få den 
(”opt-in”).  
 
Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen uttalar 
 
att den inte har några invändningar mot att Humanist Info i pappersformat endast 
distribueras till de medlemmar som uttrycker önskemål härom.  
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Förbundsstyrelsens förslag 
 
Om period för verksamhetsplan och budget 
 
Av stadgarna § 8 Förbundskongress framgår att ett av de ärenden som ska behandlas av 
kongressen är Fastställande av budget och verksamhetsplan. Det framgår inte av stadgarna 
vilket år som härmed avses, men av praxis har kongressen fastställt budget och 
verksamhetsplan för innevarande år. Sålunda kommer årets kongress att fastställa budget 
och verksamhetsplan för år 2013.  
 
Förbundsstyrelsen finner att denna ordning kan ifrågasättas. När kongressen hålls är nästan 
en tredjedel av budget- och verksamsåret till ända. Men den tröghet som alltid finns i en 
organisation är möjligheterna att annat än marginellt påverka innevarande år minimala. Det 
vore mer naturligt att kongressen diskuterade verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer för 
det eller de år som ligger framför oss.  
 
Möjligen kan stadgarna läsas så att det redan i dag står styrelsen fritt att lägga förslag om 
detta, men praxis har som sagt varit att det är innevarande års budget och verksamhetsplan 
som diskuteras. Det finns därför skäl för kongressen att fastställa vilken ordning som bör 
gälla framdeles. 
 
Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar uppdra åt förbundsstyrelsen  
 
att inför kongressen 2014 presentera en verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer 
för ett eller två år framåt, samt 
 
att inför kongressen 2014 lägga fram förslag om stadgeändringar som gör det tydligt att det 
är verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer för kommande ett till två år som ska 
behandlas av kongressen, medan det ankommer på förbundsstyrelsen att med utgångspunkt 
i dessa fastställa verksamhetsplan och budget för varje år.  
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Styrelsens förslag om Kongress vartannat år 
 
Ordinarie förbundskongress ska enligt stadgarna § 8 Förbundskongress hållas årligen, senast 
före april månads utgång. 
 
Förbundsstyrelsen bedömer att det av huvudsakligen två skäl kan finnas anledning minska 
frekvensen något och övergå till att i stället ha förbundskongress vart annat år. 
 
Det ena skälet är att tiden mellan två kongresser i dag är knapp. Det känns särskilt tydligt i 
organisation som Humanisterna som är beroende av ideella arbetsinsatser. Det är ofta svårt 
att hinna förverkliga ett beslut mellan två kongresser. Kongresserna är av naturliga skäl 
fyllda av formaliteter, genomgång av verksamhetsberättelse och bokslut, behandling av 
styrelseförslag och motioner, val etc. De ger inte utrymme för mer informella och 
framtidsinriktade diskussioner. 
 
Det andra skälet är att vi för att utveckla vår organisation bör få mer tid till idé- och 
verksamhetsutvecklingsarbete. Höstkonferenserna, som dock inte är stadgebundna, fyller i 
dag delvis den funktionen, men de borde, åtminstone med viss regelmässighet, kunna 
utvidgas och bli en ännu bättre plattform för att diskutera just idé- och 
verksamhetsutveckling. Om vi skulle spara resurser genom att arrangera kongress endast 
vartannat år skulle ”höstkonferenserna” på mellanåren kunna byggas ut på detta sätt. 
Möjligen bör man under dessa år ge dem ett annat namn för att markera att det är något 
delvis nytt, t ex Humanistforum, och överväga att förlägga dem till våren för att få cirka ett 
år mellan de nationella samlingarna (kongress respektive Humanistforum).  
 
Förbundsstyrelsen har presenterat dessa idéer på ordförandekonferensen den 19 mars i år. 
Konferensen är enligt stadgarna § 14 ett rekommenderande organ till förbundsstyrelsen. 
Konferensen fattar inte formella beslut, men uttalade sig enhälligt positivt om detta upplägg.  
 
Förbundsstyrelsen hemställer att kongressen beslutar uppdra åt förbundsstyrelsen 
 
att inför kongressen 2014 lägga fram förslag om ändring av stadgarna med innebörd att 
kongressen ska hållas vart annat år, 
 
att inför kongressen 2014 lägga förslag om att ”höstkonferensen” vartannat år utvidgas till 
ett humanistforum för diskussion om idé- och verksamhetsutveckling,  
 
att inför kongressen 2014 föreslå de övriga stadgeändringar som motiveras av att 
kongressen ska hållas vartannat år, samt 
 
att remittera ett förslag med denna innebörd till lokalavdelningarna senast den 30 
november 2013 för att ge dessa möjligheter att ge synpunkter innan det slutliga förslaget 
utformas och också att motionera med anledning av förslaget. 
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Förbundsstyrelsens förslag till etiska riktlinjer 
Kongressen 2012 beslutade med anledning av motion 6, En etisk plattform, att etablera 
en etisk policy för förbundet, att etablera ett forum för en levande etisk debatt samt att 
samla in och visualisera arbetet i en projektyta på nätet. En projektgrupp bestående av 
Magnus Timmerby (sammankallande), Agneta Blom, Staffan Gunnarson och Peder 
Palmstierna har under året på förbundsstyrelsens uppdrag berett ärendet. Resultatet 
har redovisats till förbundsstyrelsen.  

Projektgruppen har tagit fram ett dokument som den kallar ”Humanisternas 
värdegrund”. Förbundsstyrelsen lägger till kongressen fram ett särskilt förslag till 
manifest som redovisar förbundet Humanisternas värdegrund. Styrelsen anser att detta 
manifest efter kongressens behandling och beslut bör vara förbundets officiella 
värdegrund, vilken bör ligga fast för ett antal år framåt. Något fortsatt arbetet med 
värdegrunden bör inte ske efter kongressen. Det hindrar inte att projektgruppens 
dokument kan tjäna som inspiration i dess fortsatta arbete enligt förslag nedan.  

Gruppen har också tagit fram ett förslag till ”Etiska riktlinjer för förtroendevalda, 
anställda och ideelt engagerade”. Styrelsen har med utgångspunkt i detta förslag 
utarbetat det förslag till etiska riktlinjer som redovisas nedan. Styrelsens har samrått 
med projektgruppen om förslaget och gruppen har ställt sig bakom detta.  

Övriga beslut vid 2012 års kongress har inte hunnit beredas färdigt av projektgruppen. 
Styrelsen har därför för avsikt att ge projektgruppen mandat att fortsätta beredningen, 
främst med inriktning på att etablera ett forum för levande etisk debatt på nätet. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till etiska riktlinjer för förtoendevada, anställda och 
ideellt engagerade inom förbundet Humanisterna, 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse en förtroendemedlem med den uppgift som 
anges i riktlinjerna, samt 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att, lämpligen genom fortsatt mandat för 
projektgruppen kring etisk plattform, fortsätta arbetet med att etablera ett forum för 
levande etisk debatt på nätet. 

 

Förbundsstyrelsens förslag till  

Etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade inom 
förbundet Humanisterna 
Humanistiska ideal och värderingar ska genomsyra förbundet Humanisternas 
verksamhet, både den externa och den interna.  Vi ska som humanister vara goda 
förebilder och själva leva upp till de krav vi ställer på andra: att respektera 
människovärdet, demokratin och individens frihet. 

Humanister ska bemöda sig om att visa lyhördhet och lyssna på andra. Osakliga påhopp 
ska alltid undvikas. Vi ska bemöta varandra och andra på ett respektfullt, sakligt och 
korrekt sätt. Vi välkomnar kritisk granskning av våra åsikter, och förbehåller oss rätten 
att analysera och avge kritiska synpunkter på andras.  
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Alla medlemmar i Humanisterna ska känna sig välkomna att efter intresse och förmåga 
delta i och bidra till verksamheten. Alla medlemmar i förbundet Humanisterna är 
medlemmar i någon av förbundets lokalavdelningar. Lokalavdelningarnas styrelser har 
ett särskilt ansvar för att medlemmarna har möjlighet till delaktighet i verksamheten.  

Medlemmarna ska särskilt ges möjligheter att påverka principiellt viktiga beslut i 
förbundet. En god förankring är en förutsättning för att få ut maximalt av våra 
gemensamma resurser, ekonomiska och personella, och för att få spridning av våra 
idéer. 

Humanisternas interna arbete ska bedrivas i demokratisk anda. Det innebär att vi i vår 
verksamhet ska visa öppenhet och vara transparenta. Det är viktigt att internt ge 
löpande information om beslut och planer. Rutiner ska finnas för spridning av 
information om viktiga beslut i organisationen, t ex efter kongresser, årsmöten och 
styrelsemöten.  

Den som i sin roll inom Humanisterna får tillgång till känslig information måste vara 
försiktig och inte sprida denna vidare till obehöriga. 

Förtroendevalda och andra med uppdrag ska ha mandat och ansvar att styra över sina 
aktiviteter. De ska dock följa gemensamt fattade beslut, eventuella direktiv och granskas 
i efterhand. 

Ömsesidig respekt mellan olika delar av förbundet är nödvändig för ett gott 
samarbetsklimat. Förbundsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att skapa ett sådant 
klimat. Frågor och kritik ska alltid välkomnas - det ska vara ”högt i tak” i organisationen. 

I alla organisationer kan det uppstå kontroverser, även i förbundet Humanisterna. Ingen 
ska dömas ohörd. Kontroverser bör så långt möjligt lösas på lokal nivå. Om det inte är 
möjligt ligger ansvaret på förbundsstyrelsen och ytterst på kongressen. 

Förbundsstyrelsen ska utse en förtroendemedlem vill vilken enskilda medlemmar ska 
kunna vända sig om han eller hon av olika skäl inte vill ta upp en känslig fråga med 
någon i förbundsstyrelsen eller lokalavdelningens styrelse.  
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Förbundsstyrelsens förslag om manifest & 
idéprogram 

Förbundsstyrelsen har uppdragit åt Fredrik Idevall tillsammans med en arbetsgrupp att 
utarbeta ett förslag till nytt idéprogram. Arbetsgruppen redovisade sitt slutliga förslag till 
styrelsen i februari 2013. Tidigare utkast har i olika omgångar diskuterats och remissbehandlats 
inom förbundet. Förbundsstyrelsen lägger nu fram två förslag till kongressen, ett manifest och 
ett idéprogram. I förhållande till det förslag som arbetsgruppen redovisade har det framförallt 
skett en redaktionell bearbetning. Vissa sakuppgifter har korrigerats och några alltför generella 
påståenden har mjukats upp.  

Styrelsen föreslår att förslagen till manifest och idéprogram diskuteras under lördagen, och har 
uppdragit åt en redaktionsgrupp bestående av Bengt Westerberg (sammankallande), Anna 
Bergström och Fredrik Idevall att noga följa diskussionen och inför söndagens förhandlingar 
föreslå eventuella justeringar som denna kan föranleda.   

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta, efter de justeringar som kan föranledas av 
lördagens diskussion, 

att fastställa styrelsens förslag till manifest och idéprogram för förbundet Humanisterna. 

 
Humanisternas manifest  
Humanisterna företräder en sekulärhumanistisk livsåskådning (fortsättningsvis kallad 
”humanism”), baserad på demokratiska värderingar, förnuft och medmänsklighet. I detta 
manifest beskrivs denna livsåskådning och de värderingar som ligger till grund för den.  
 

Humanismen är en naturalistisk1 livsåskådning som utgår från människan. Den handlar om 
människors förhållande till varandra och till den värld vi lever i. Den framhäver individens 
självständighet, värde och ansvar. Humanismen bygger på människan som förnuftsvarelse och 
hennes förmåga att söka kunskap och lära av erfarenheter. 

Vi anser att denna förmåga, om den används med ödmjukhet, ger den bästa grunden för beslut 
om framtiden, såväl för den enskilde som för samhället. Humanismen bygger också på respekt 
för att människor har olika värderingar och på människors förmåga till samarbete och 
gemensamt socialt liv. Genom samarbete skapar vi bättre förutsättningar för social, kulturell och 
ekonomisk utveckling och för gemensam trygghet och säkerhet. 

Humanismens verklighetsuppfattning baseras på observation, förnuft och kritiskt tänkande. Den 
utgår ifrån att människor har förmåga till etiska ställningstaganden och att moral baseras på 
människors uppfattningar om vad som är rätt. Humanismen företräder därmed en sekulär etik. 
Ansvaret för att kritiskt granska och vidareutveckla etiken är en viktig uppgift och kan bara 
fullgöras av oss människor. 

1 Uppfattningen att världen styrs av naturliga, snarare än övernaturliga krafter. 
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Centralt i humanismen är respekt för individens frihet och integritet samt principerna om de 
mänskliga rättigheterna. Demokrati, rättsstat, yttrandefrihet, jämlikhet, jämställdhet och allas 
rätt till utbildning hör till dessa principer. Humanisterna hävdar principen om religionsfrihet. 
Barn och ungdomar bör ges möjligheter att få kunskap om olika livsåskådningar och ha frihet att 
själva välja livsåskådning. Ett humanistiskt samhälle är också ett kosmopolitiskt samhälle där 
alla förtjänar respekt på lika villkor. I ett sådant samhälle finns inte plats för främlingsfientligt 
eller rasistiskt agerande. 

Humanismen har en icke-essentialistisk människosyn. Det innebär att varje människa betraktas 
och bemöts som individ. Människor kan inte identifieras enbart med kön, ålder, ras, etnicitet, 
sexuell läggning, könsuttryck eller livsåskådning. Dessa egenskaper och ställningstaganden är 
bara olika aspekter av en människas personlighet. 

Livet är livets mening. Det liv vi lever mellan födsel och död är vårt enda. Sökandet efter mening 
och lycka är upp till oss själva i gemenskap med andra. Därför är individens självständighet och 
värdighet centrala värden i humanismen. Vi försvarar alla människors rätt att leva sina liv som 
de vill, så länge de inte inkräktar på andras liv och frihet. 

Humanismens grundhållning till frågor om kunskap och sanning är att endast tro på det som det 
föreligger rimliga skäl att hålla för sant. Vetenskap inom olika områden hjälper oss att nå fram 
till sådana ståndpunkter. Saklighet och öppen argumentation är nödvändigt för att vi ska kunna 
skapa oss en så korrekt bild av världen som möjligt. Det innebär att humanister är öppna för 
omprövning av tidigare ståndpunkter och välkomnar ny kunskap. 

Fritt tänkande är nödvändigt för samhälleliga framsteg. Därför måste alla uppfattningar kunna 
kritiseras och diskuteras oberoende av vilka rörelser, samhällen eller kulturer de är sprungna ur 
och oberoende av vilka som hävdar och driver dem. 

En humanistisk livssyn handlar inte bara om mänskliga rättigheter, etik och kunskap. Dit hör 
också öppenhet för skönhet, kärlek, fantasi och olika former av konstnärliga uttryck, liksom 
bejakandet av att känslolivet utgör en stor och viktig del av alla människors personlighet. Konst i 
olika former främjar människors utveckling på flera sätt, inte minst känslomässigt. 

Humanismens teoretiska grundvalar och värderingar utgör ett stöd och en grund för förbundet 
Humanisternas praktiskt inriktade arbete. 
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Humanisternas idéprogram  
 
Humanisterna är en organisation vars verksamhet syftar till att främja den sekulära 
humanismen som den uttrycks i Humanisternas manifest antaget vid kongressen 2013-04-
21. 

I idéprogrammet redovisas Humanisternas övergripande idéer och ställningstaganden i 
aktuella frågor. Idéprogrammet revideras när förutsättningarna förändras genom ny kunskap 
och nya lagar. Humanisternas verksamhetsprioriteringar redovisas i en verksamhetsplan. 

 
Förbundsstyrelsen och lokalavdelningar verkar i enlighet med idéprogrammet. 
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Behovet av humanism i samhället 
 
Grunden i humanismen som livsåskådning beskrivs i Humanisternas manifest. Centrala 
värden i humanismen är respekt för individens frihet och integritet. Demokrati och veten-
skapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. 

I dagens alltmer globaliserade värld finns tydliga tendenser att religiös konservatism och 
fundamentalism stärks samtidigt som nyandliga rörelser växer fram och pseudovetenskap 
frodas. Fattigdom och politiska diktaturer legitimeras ibland med dogmatiska och/eller 
religiösa argument. Kvinnor, sexuella minoriteter och barn är i delar av världen närmast 
rättslösa. En repressiv sexualmoral leder till utstötning, förföljelse och våld mot individer, 
som inte följer traditionella normer.  

Även i Sverige finns individer som förnekas sina mänskliga rättigheter, som i praktiken inte 
har rätt till sin egen kropp, inte har möjligheter att studera och arbeta, inte har rätt att leva 
med den de vill, inte har rätt att gå ut ensamma eller klä sig som de vill, på grund av att 
religiösa eller kulturella föreställningar tillåts stå över individens vilja.  

Det förekommer att offentliga verksamheter stöder metoder som saknar vetenskapligt stöd 
eller strider mot vetenskapliga resultat, t ex program för missbruksvård. Religiösa organisa-
tioner ges rättigheter och en plats i samhället som i står konflikt med principen om likvärdig 
behandling av företrädare för olika livsåskådningar. Även i Sverige återstår mycket innan vi 
har en stat som lever upp till sekulära principer. 

 
 
Begreppet sekulär används i två olika betydelser i detta dokument: 

Sekulär stat  
All myndighetsutövning liksom alla offentliga beslut och verksamheter är livsåskådningsneutrala. 
En sekulär och demokratisk stat är en förutsättning för livsåskådningsfrihet för alla. 
 
Sekulär humanism 
En naturalistisk livsåskådning som utgår från människan. Den handlar om människors 
förhållande till varandra och till den värld vi lever i. Den framhäver individens själv-
ständighet, värde och ansvar. Humanismen bygger på människan som förnuftsvarelse och 
hennes förmåga att söka kunskap och lära av erfarenheter. 
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Kultur och värderingar 
Människan har förmåga att i hög grad inse konsekvenserna av sina handlingar. Därför har 
hon ett ansvar inte bara för sina handlingar utan också för konsekvenserna av dessa, i dag 
och i morgon. Vi humanister ansvarar för att våra handlingar står i överensstämmelse med 
de etiska principer vi företräder.  

Konst och kultur har stort inflytande på den mänskliga utvecklingen. Där gestaltas både 
individuella och allmänna erfarenheter och upplevelser. Människors förmåga att fantisera 
och skapa framtidsbilder är i kombination med förnuftet, en förutsättning för att kunna lösa 
problem och finna nya vägar i livet. 

En vanlig missuppfattning är att moral härleds ur religion. Även bland dem som inte tror på 
någon övernaturlig kraft bortom människan är uppfattningen vanlig att religionerna spelar 
en viktig roll för samhällsmoralen. De moralregler som återfinns runt om i världen knyts ofta 
till tradition och religion. Inte sällan kräver förespråkarna för dessa att även oliktänkande ska 
tvingas följa dem. Om det sker riskerar det att leda till konformism, auktoritetstro, rädsla och 
avvisande av nya kunskaper och insikter. 

Därför tycker vi så här  

• Människor ska använda sitt förnuft och sin kunskap som grund för moraliskt 
handlande, som tar hänsyn också till konsekvenserna både i dag och i framtiden. 

• Det är viktigt att sprida kunskap om att moral inte behöver ha sitt ursprung i religion. 
• De intressen och målkonflikter som finns i ett samhälle kan bäst balanseras i ett 

demokratiskt och livsåskådningsneutralt system. 
• Ansvaret att kritiskt granska och vidareutveckla etiken är en viktig uppgift som vilar 

på oss människor. Det bör ske i öppen dialog och leda fram till samförstånd eller 
demokratiska beslut. 

 

 

40



 

Individ och grupp  
 
Humanisterna arbetar för de mänskliga rättigheterna, som de redovisas i en rad internatio-
nella dokument och konventioner. Exempel på sådana dokument och konventioner är FN:s 
allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och de konventioner som baseras på denna, 
men också de av den internationella humaniströrelsen antagna deklarationerna, t ex 
Humanist Manifesto (2000), Amsterdamdeklarationen (2002) och Brysseldeklarationen 
(2007). 
 
De individuella mänskliga rättigheterna hotas på många håll i världen av kollektiv ofrihet och 
religiös och traditionell trångsynthet. Individer har många sociala identiteter men förväntas 
ofta av politiska och religiösa ledare vara lojal bara mot en, t ex sin religiösa tro. Ofta 
erkänner kollektiv inte att individers livsåskådning och sociala identiteter kan förändras över 
tid. De tillåts inte själva välja.  

Därför tycker vi så här  

• Mänskliga rättigheter tillkommer individer och varje människa ska betraktas och 
bemötas som individ. Människor är inte kön, ålder, ras, etnicitet, sexuell läggning, 
könsuttryck eller livsåskådning. Dessa egenskaper och ställningstaganden är bara 
olika aspekter på en människas personlighet.  

• Kulturella och religiösa grupper har inte tankar eller sinnen och ska därför inte ges 
rättigheter som inkräktar på individens.  

• Barn ska tillförsäkras fri- och rättigheter baserade på FN:s barnkonvention.  
• De mänskliga rättigheterna måste försvaras och utvecklas. Konflikter mellan olika 

rättigheter kan bara lösas med hjälp av mänskligt förnuft.  
• Alla ska vara fria att hysa vilka åsikter de vill och att leva enligt den livsåskådning de 

önskar så länge det inte inkräktar på andras rättigheter. 
• Lagar och offentliga beslut måste gälla på samma villkor för alla individer.  
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Vetenskap, förnuft och kritiskt tänkande  
Det är viktigt att eftersträva en så korrekt bild av verkligheten som möjligt, inte minst när 
man vill komma till rätta med de många och komplexa problem som mänskligheten står 
inför. Exempel på sådana problem är fattigdom, miljö- och klimathot, globala konflikter och 
diskriminering av olika slag. 

Empiriska studier, logiskt tänkande, kritisk analys och öppen argumentation är metoder för 
att få fram en så saklig och objektiv verklighetsbeskrivning som möjligt.  Enighet bland 
vetenskapsmän innebär inte någon garanti för att beskrivningen av verkligheten är korrekt, 
men inom vetenskapen finns metoder för att med tiden komma till rätta med 
missuppfattningar. 

Det går inte att förklara allt med hjälp av dagens vetenskapliga metoder, men med hjälp av 
mänskligt förnuft och kunskapssökande kan människan förstå mer och mer av den värld hon 
lever i. Hennes fattningsförmåga har dock sina gränser och kanske kan hon aldrig förstå allt.  

Kritiskt tänkande ska inte bara tillämpas på frågor som kan ges vetenskapliga svar utan också 
på samhällets normbildning. Kollektiva ideal, sedvänjor och sociala överenskommelser är 
föränderliga och måste omprövas i ljuset av ny kunskap, nya erfarenheter och diskussion i 
moraliska frågor.  

Pseudovetenskapliga påståenden används inte sällan i kommersiella sammanhang. Det 
förekommer en utbredd affärsverksamhet kring en mängd företeelser utan vetenskaplig 
grund såsom alternativmedicin, nyandliga hälsokurer, seanser med spiritistiska medier, 
horoskop och tarotkortsläsning. 

Därför tycker vi så här  

• Effekten av olika samhälleliga interventioner (mediciner, sociala insatser mm) ska 
undersökas med vetenskapliga metoder. 

• Offentliga beslut och verksamheter ska så långt möjligt bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. De ska inte stödja sådant som vetenskapen avfärdat som 
felaktigt eller icke fungerande. 

• Det ska inte vara tillåtet att marknadsföra varor och tjänster med löften om resultat 
som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gäller t ex metoder som  
homeopati, astrologi och healing.  

• Så kallad alternativmedicin bör inte undantas från de kvalitetskrav som ställs på 
sjukvården i övrigt. Om alternativmedicinen fungerar så är den inte längre alternativ. 
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Liv, integritet och medicinsk etik 
Alla människor har rätt till kroppslig integritet och personlig säkerhet. Det innebär rätt att 
som vuxen själv välja sexualpartner och med vem man ska leva. Det innebär rätt för kvinnor 
att avgöra om de ska avbryta sin graviditet (aborträtten), rätt för barn till sin egen kropp och 
till omvårdnad och respekt samt allas rätt att bestämma vilken behandling de vill ha vid 
sjukdom och i livets slutskede. 

Humanisternas medicinska etik utgår från människan och hennes behov. Syftet med hälso- 
och sjukvården är att främja hälsa, motverka ohälsa och minska lidande. Mänskliga behov 
och människors rätt till kroppslig integritet ska vara avgörande.  

Vetenskapen ger oss ständigt nya möjligheter att förebygga ohälsa och främja hälsa. Dessa 
metoder ger ibland upphov till nya etiska frågor som samhället måste ta ställning till. 

Det förekommer behandlingsmetoder, inte minst vid behandling av missbruk och psykiska 
problem, som saknar vetenskaplig grund och som i värsta fall kan leda till att människor 
kommer till skada. Kraven på vetenskaplig kompetens behöver höjas inom dessa områden. 

Gällande riktlinjer för vård i livets slutskede, liksom för organdonation, kan innebära 
problem för såväl patienter som deras anhöriga och sjukvårdspersonal.  

I stora delar av världen innebär traditionella normer hinder för människor att få tillgång till 
god sjukvård. Religiösa och vidskepliga läror utsätter människor för fara, direkt och indirekt. 

I många delar av världen begränsas människors tillgång till preventivmedel och säkra aborter 
på grund av förhärskande religiösa föreställningar. Inte heller i Sverige är kroppslig integritet 
någon självklarhet. Omskärelse av pojkar utan deras samtycke och utan medicinsk grund är 
tillåten.  

Här tas några frågor upp som rör medicinsk etik, men många återstår att diskutera, t.ex. och 
surrogatmoderskap och eutanasi. 

Därför tycker vi så här  

• Barns kroppsliga integritet ska respekteras. 
• Offentliga företrädare ska inte moralisera över sexuellt umgänge mellan fria, 

ansvariga och samtyckande vuxna individer. 
• Stamcellsforskning ska utvecklas med människans behov i fokus. 
• Samtycke till organdonation ska förutsättas såvida inte annat uttalats av individen 

själv.  
• Reglerna för vård i livets slutskede ska ändras för att underlätta organdonation. 
• Lagstiftningen ska ha som utgångspunkt att individen har rätt till ett värdigt slut på 

livet. Frågan om aktiv dödshjälp bör utredas i en allsidig statlig utredning.  
• Preventivmedel är viktiga verktyg för att ge människor makt över sina egna liv. De 

måste tillåtas i alla länder. 
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Utbildning  
Alla som deltar i offentligt finansierad utbildning har rätt till ett kunskapsinnehåll som är 
sakligt och allsidigt och till en pedagogik som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Det offentligt finansierade utbildningsväsendet ska främja öppet och kritiskt tänkande, 
demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt respekt för andra människor. Skolan ska vara 
sekulär, dvs. undervisa om olika livsåskådningar men förhålla sig neutral till dessa. 

Undervisningen i skolan ska enligt skollagen vara icke-konfessionell. Trots det ges i många 
skolor och läromedel kristendomen en särställning.  

Sverige tillåter idag konfessionella skolor. Enligt lagen ska skolorna vara öppna för alla och 
deltagandet i de religiösa inslagen frivilligt. I många fall fungerar detta inte i praktiken. Till 
exempel kan en elevs val att inte delta i religiösa aktiviteter leda till att hens livsåskådning 
avslöjas. Dessutom förekommer diskriminering på grund av kön när flickor och pojkar får 
olika undervisning.  

I många fall kan utbildningsväsendets acceptans för religiösa och kulturella uttryck innebära 
inskränkningar i individens rättigheter. 

Teologiska fakulteter vid svenska universitet och högskolor erbjuder praktiska övningar i 
svenska kyrkans ritualer och konfessionella kurser som förutsätter en kristen tro. 

Därför tycker vi så här  

• All utbildning som finansieras med offentliga medel ska grundas på vetenskap, 
beprövad erfarenhet och skolans värdegrund. 

• Skolans undervisning ska förmedla objektiv kunskap om olika livsåskådningar. 
• Ämnet religionskunskap ska benämnas livsåskådningskunskap. Ämnet ska ta upp 

både sekulära och religiösa livsåskådningar.  
• Barnens rätt att få allsidig undervisning och att kunna delta i alla skolans aktiviteter 

ska gå före föräldrarnas rätt att bestämma om barnens skolgång. Det gäller t ex 
rätten att delta i sexual- och simundervisning. 

• Religiösa ceremonier, såsom kristna skolavslutningar och gemensamma bönestunder, 
hör inte hemma i den obligatoriska skolan. 

• Religiösa friskolor ska inte tillåtas i den obligatoriska skolan. Så länge de tillåts måste 
staten utöva effektiv kontroll, så att alla elevers livsåskådningsfrihet skyddas och så 
att de inte utsätts för diskriminering på grund av t ex kön eller sexuell läggning.  

• De teologiska fakulteterna vid universiteten ska avskaffas. Forskning och 
undervisning som bedrivs vid dagens teologiska fakulteter ska föras över till 
fakulteterna för samhällsvetenskap och humaniora. Undervisning och forskning i 
teologiska ämnen ska följa de vetenskapliga principer som gäller vid dessa fakulteter.  

• I SFI-undervisningen och annan information för nyanlända ska det informeras om att 
man i Sverige har rätt att fritt välja livsåskådning, att utöva en religion men också att 
avstå från religion. 
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Stat och religion   
Alla har rätt att själv välja livsåskådning. Ingen ska ha rätt att påtvinga någon annan sin 
livsåskådning eller inkräkta på någon annans frihet med hänvisning till sin egen livsåskåd-
ning.  Alla livsåskådningsorganisationer ska ha samma rättigheter och skyldigheter. 

Alla ska ha möjligheter till sekulär krishantering och sekulära ceremonier, oavsett var i landet 
de bor. Verklig religionsfrihet kan bara uppnås i en sekulär och demokratisk stat. 

Idag dominerar religiösa samfund utbudet av resurspersoner vid offentlig krishantering t.ex. 
i krisgrupper på sjukhus, skolor och försvaret. Ofta saknas sekulära alternativ.  

Svenska kyrkan har en särskilt privilegierad ställning bland trossamfunden. Det finns även 
starka band mellan andra trossamfund och offentlig verksamhet. Vissa trossamfund får 
exempelvis hjälp av staten att driva in sina medlemsavgifter. 

Staten ger i dag stöd till trossamfund för att de ska bedriva religiös verksamhet i form av 
gudstjänst, själavård och undervisning. Villkoret för det statliga stödet är, enligt lagen, att 
trossamfunden bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som 
samhället vilar på. Flera av samfunden har emellertid uppfattningar som står i konflikt med 
dessa värderingar, inte minst vad gäller synen på jämställdhet, sexuell läggning och 
könsuttryck. Statens stöd riskerar därmed att fungera kontraproduktivt i förhållande till de 
ideal den säger sig vilja främja. 

I vårt moderna samhälle önskar många markera viktiga händelser i livet på ett personligt 
sätt. Många unga önskar sekulära alternativ till religiös konfirmationsundervisning för att 
möta sina behov av samtal kring vuxenliv och identitet. Även många vuxna har behov av 
behov av samtal om existentiella frågor och efterfrågan på sekulära begravningar ökar. 

Endast medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt och är valbara till de nämnder som 
hanterar alla svenskars rätt till begravningslokaler och begravningsplatser. Religiösa 
organisationers sätt att utöva myndighet vid t ex vigsel står ibland i konflikt med 
diskrimineringslagstiftningen.  

Därför tycker vi så här  

• Alla livsåskådningsorganisationer ska behandlas lika och ha samma rättigheter och 
skyldigheter.  

• Religiösa organisationers dominans vid krishantering behöver balanseras och 
kompletteras med aktiviteter från sekulära livsåskådningsorganisationer.  

• Deltagande i sociala verksamheter som bygger på religiös grund måste bygga på 
informerat samtycke från klientens sida.  

• Det statliga stödet till trossamfundens verksamhet ska avskaffas eller, om sådant 
utgår, gälla lika för alla livsåskådningsorganisationer som lever upp till vedertagna 
kriterier avseende t ex mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

• Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte få statens hjälp att driva in sina 
medlemsavgifter, eftersom detta underminerar principen att medlemskap ska 
baseras på återkommande bekräftade handlingar. 

• Utvecklingen av olika typer av sekulära ceremonier ska välkomnas.  
• Kommunerna ska tillhandhålla lokaler lämpliga för sekulära ceremonier.  
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• Kommunerna ska överta ansvaret för samhällets begravningsverksamhet i form av 
begravningsplatser, krematorier och neutrala lokaler för begravningsceremonier från 
Svenska kyrkan.  

• Det civilrättsligt reglerade äktenskapet ska ingås inför en offentlig myndighet. De 
religiösa samfundens vigselrätt ska avskaffas.  
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Förbundsstyrelsens förslag 

Medlemskap och avgifter 
 
I förbundets stadgar § 6 heter det bl a att ”Varje person, som fyllt 12 år och stöder 
förbundets ändamål och verksamhet samt betalar medlemsavgift, kan bli medlem”.  
 
På ett par kongresser har frågan kommit upp om minimiåldern för medlemskap. Skälet till 
att frågan har väckts är att medlemskap bör ske efter eget informerat val och att 12 år därvid 
kan anses vara en väl låg åldersgräns. Att fasställa en lämplig minimiålder är inte 
okomplicerat, men en vägledning kan vara att några länder har sänkt rösträttsåldern till 16 
år. Förbundsstyrelsen föreslår därför att miniåldern för medlemskap ändras till 16 år. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att första meningen i Stadgarna § 6 Medlemskap och avgifter ändras så att den får följande 
lydelse: 
 
”Varje person, som fyllt 16 år och stöder förbundets ändamål och verksamhet samt betalar 
medlemsavgift, kan bli medlem.” 
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MOTION 1 
Samtalsstöd på sjukhus 
För patienter på sjukhus finns många anledningar till att få samtala om existentiella 
frågor eller få samtalsstöd i krissituationer. Det gäller speciellt i livets slutskede, men 
kan också gälla vid långvarig sjukdom eller inför exempelvis en operation. Även 
anhöriga till en patient kan känna behov av samtalsstöd. 

 Staten stöttar i dag genom organisationen Sjukhuskyrkan religiösa organisationer som 
ger stödsamtal inom sjukvården, så kallad andlig vård. Regeringen har i år beviljat 
denna verksamhet 9 miljoner kronor, en ökning med tre miljoner kronor eller 50 % 
jämfört med tidigare år. Däremot finns inget stöd till dem som vill få stödsamtal, men 
som inte önskar samtala med präst eller annan religiös företrädare. Vi finner detta vara 
fel. Det kan inte vara rätt att religiösa organisationer skall ha ensamrätt till dessa medel 
för stödsamtal. I en sekulär stat ska bidrag till andlig vård vara neutralt. 

Humanisterna i Uppsala föreslår därför kongressen besluta att förbundsstyrelsen får i 
uppdrag att verka för att bidrag till andlig vård inom sjukvården ska vara livsåskåd-
ningsneutralt. 

Uppsala söndagen den 3 mars 2013 enligt beslut vid lokalavdelningens årsmöte. 

MOTION 2 
Ceremoniernas roll och Humanisterna som folkrörelse  
I en artikel i Humanistinfo 2012:4 påminns vi om humanismens ”tre ben”; fritänkar-
benet, ceremonibenet och livsåskådningsbenet: ”I Sverige står Humanisterna stadigt på 
det första, haltar sig fram på det andra och släpar det tredje efter sig.” Detta är en bra 
beskrivning av vår verksamhet idag, som också placerar förbundet i ett historiskt och 
internationellt perspektiv. 

Från 90-talets början utvecklades t ex konfirmationerna successivt mot att vi framåt 
åren 2007-08 planerade att genomföra upp till 10-12 läger varje sommar, även om vi 
inte till fullo uppnådde detta. På senare år har i stället verksamheten reducerats till en 
bråkdel och vi ligger nu bara på någon femtedel av vad vi lyckades åstadkomma tidigare, 
även när förbundet var betydligt mindre än idag. 

Vi behöver inte gå längre än till vårt närmaste grannland Norge för att inse att vårt 
svenska förbund haltar sig fram, utan att till fullo utnyttja den enorma positiva potential, 
som ligger i de humanistiska ceremonierna. I Danmark, med ett relativt nybildat 
humanistsamfund, har man på kort tid kommit i fatt oss på detta område, med sitt 
gedigna program för utveckling av ceremonier, inklusive konfirmationer, efter huvud-
sakligen norsk modell. I Finland finns Prometheus-lägren med betydligt större om-
fattning än våra svenska livssynsläger (humanistisk konfirmation), ett koncept som 
också Stiftelsen Ekskäret överfört till Sverige. 

Varför har då vi själva inte kunnat driva på och expandera dessa verksamheter, såsom 
strategier och planer sedan länge varit upplagda för?  

Tidigare beslut och planer 

2009 inleddes en process mot att ytterligare precisera ceremoniernas viktiga roll i för-
bundet och riktlinjer för verksamhetens fortsatta utveckling diskuterades. Bl a argumen-
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terades för lokalavdelningarnas betydelse för att säkra rekrytering och närvaro över 
hela landet, liksom hur vi offensivt skulle marknadsföra oss på detta område:  
 

- I takt med att Svenska kyrkan fortsätter tappa medlemmar och deltagare i sina ceremonier 
har det uppstått ett växande behov av alternativa ceremonier. Humanisterna spelar här en 
viktig roll för att kunna erbjuda alternativ där ceremonierna ges en ram och ett innehåll som 
vilar på en humanistisk värdegrund. 

 
- Parallellt genomgår nu också konfirmationslägren en omorganisering..., där syftet är att 

kunna växa och utgöra ett verkligt alternativ till Svenska kyrkans konfirmation. Det är 
uppenbart att Humanisterna nu har chansen att fortsätta växa och etablera sig som ett 
seriöst alternativ på detta område för en bredare allmänhet. 

 
- Humanisternas kritik av religiöst förtryck och pseudovetenskap... ger oss en allt viktigare roll i 

den offentliga debatten. Denna uppgift är central... Religionskritiken har inneburit en slagsida 
med en tydlig ton av negativism. Om vi huvudsakligen ägnar oss åt att kritisera rådande 
förhållanden, utan att lyfta fram ett positivt alternativ, kommer vi inom en snar framtid att 
reduceras till en isolerad grupp som blir alltmer marginaliserad. Det är därför nödvändigt att 
vi nu på allvar lyfter fram allt det positiva som vilar i att också vara livssynshumanister.  

 
- Vi måste kunna formulera en etik som vilar på humanistiskt värdegrund och som ges i 

människors vardag. Det är så vi på sikt blir tagna på allvar av en bred allmänhet... I 
ceremonierna visar vi i praktisk handling Humanisternas inställning till etik och moral. Vi visar 
att trots avsaknad av religion kan vi utveckla starka upplevelser av natur och konst, som 
alternativ till den religiösa andligheten. Denna inställning kan många gånger framföras bättre 
i konkreta situationer än i teoretiska sammanhang. 

 
(ur Förslag till Riktlinjer för ceremoniverksamheten 2009-11-10) 

Kongressen 2009 biföll också en särskild motion om konfirmationen, som bl a angav att 
vi: 

- ”Uppdrar åt förbundsstyrelsen att skyndsamt formulera en målsättning och en flerårsplan för 
konfirmationsverksamhetens långsiktiga utveckling och dess framtida plats som en del av för-
bundets kärnverksamhet, med tydlig inriktning på att verksamheten ska växa sig betydligt 
större och ta plats i allmänhetens medvetande som ett existerande alternativ till kyrkornas 
verksamhet, samt utgöra framtida rekryteringsbas.” 

 
Vi kan konstatera att vi ännu inte har förmått att fullfölja dessa ambitioner, men fortsatt 
har stora och trots allt realistiska mål att arbeta mot. Till dels har vi försummat att sköta 
rekrytering, utbildning och marknadsföring av våra humanistiska ceremonier på det sätt 
som tidigare förutsatts skulle ske. Ansvaret för detta ligger troligen på flera plan, men 
genom att åter kunna satsa kraftfullt och målinriktat på denna del av verksamheten 
skapar vi troligen de bästa förutsättningarna för att kunna bryta den stagnation eller t o 
m tillbakagång som vi sett i medlemsutvecklingen de senaste åren. 

Med hjälp av en på detta sätt förstärkt positiv profilering i mötet med människor och 
samhälle, så attraherar vi naturligt fler att söka sig till oss. I vår officiella information och 
rekryteringsbrev det senaste året har vi annars i hög grad misslyckats med att få fram 
Humanisternas karaktär av inspirerande och stödjande livsåskådningsorganisation och 
konstruktiv kraft och i stället ensidigt fokuserat på vår roll som försvarare av sekularism 
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och bekämpare av religiöst förtryck runt om i världen, som om vi annars inte skulle ha 
haft något existensberättigande. När vi kommunicerar utåt bör vi alltid undvika att 
reducera oss själva och vår ideologi, vilket riskerar att automatiskt marginalisera oss i 
offentligheten. I stället måste vårt budskap framhäva humanismens alla goda, praktiska 
sidor och uppskattade aktiviteter, vid sidan om den kritiska debatten. 

Ömsesidigt stöd mellan våra verksamheter 

Även för att kunna få ett större inflytande rent politiskt och en ökad trovärdighet i 
bredare befolkningslager är en socialt ansvarstagande sida en mycket stor fördel. Med 
mer allmänt god förankring i samhället och med en mer omfattande verksamhet, så 
skapar vi förutsättningar för bättre genomslag i vår opinionsbildning, en större 
potentiell rekryteringsbas, effektivare marknadsföring av förbundet, ökad chans för 
statsstöd och en organisation med mer resurser på alla plan. 

Som en jämförelse har Human-Etisk Forbund i Norge över 80 000 medlemmar. Sverige, 
ett land som har nästan dubbelt så många invånare, borde kunna ha ett förbund som 
hade 150 000 anslutna, om vi jobbade riktigt i detta hänseende. Genom officianter 
tillgängliga på varje ort i landet blir man automatiskt synlig överallt och skapar mycket 
goodwill. Först med en ökad närvaro och betydelse i människors liv, så kan humanist-
rörelsen åstadkomma verklig förändring av samhället på ett mer djupgående plan och 
därmed bidra till att genomföra de sista stegen i den eftersträvade sekulariserings-
processen. 

Våra slutsatser 

Inom ramen för beslut om ett reviderat idéprogram och kommande etiska handlingsplan 
föreslår vi att kongressen beslutar om en strategi för att på sikt ge ceremoniverksam-
heten en helt annan roll, som skulle kunna skapa en mycket större bredd och därmed på 
sikt motivera att Humanisterna kan kallas en folkrörelse. Den nuvarande strategin för 
verksamheten är inriktad i första hand på att utveckla nätverk av officianter. Det är ett 
viktigt första steg. 

I av kongressen fastställda verksamhetsplaner och handlingsprogram bör i framtiden 
beskrivas att förbundet skall satsa på ceremonier genom att på sikt aktivera lokalavdel-
ningarna att ta ett ansvar inom respektive region. I nuläget känner inte lokalavdelning-
arna att de har ett ansvar för ceremonierna. 

Det avbrutna arbetet med riktlnjer för ceremoniverksamheten bör fullföljas och 
aktualiseras i samverkan med alla som arbetar med ceremonier. En särskild analys bör 
göras av konfirmationsverksamheten för att komma underfund med varför 
omfattningen minskats från runt fem-sex läger per sommar för tiotalet år sedan till 
endast något enstaka idag. Varför kunde förra året heller inte en enda sommarvecka för 
vuxna - en sorts parallell verksamhet till lägren för ungom – hållas, när det för några år 
sedan kunde ordnas t o m i olika delar av landet? Hur drivs, marknadsförs och utvecklas 
våra verksamheter och de koncept vi har tagit fram och hur väl ivaratar vi våra resurser 
och vår mödosamt upparbetade kompetens och erfarenhet på olika områden? 

Till medlemmar i styrelsen bör utses sådana som vill arbeta med en bred satsning på 
utveckling av ceremoniverksamheten. Förbundet har det senaste året haft en anställd 
för opinionsarbetet, dvs som stöd till det första benet. Ett motsvarande stöd för 
ceremoniverksamheten är nödvändigt för att utveckla även denna på ett gynnsamt sätt. 
Vi är övertygade om att en satsning på ceremonier, den ofta efterfrågade positiva 
inriktningen, kommer att bryta nuvarande stagnation i medlemstillväxten och ge 
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förbundet en möjlighet att utvecklas vidare mot att bli en mer betydande samhällskraft. 
Därmed skulle uppgiften automatiskt kunna finansieras. 

Idag fungerar ceremoniverksamheten i hög grad decentraliserat. Det bör fortsätta, men 
samtidigt företräder officianterna förbundet, som alltså har ett ansvar för vad som sker 
på området. Kvaliteten måste upprätthållas. Därför är viss kontrollverksamhet 
nödvändig. Kurser behövs t ex även för dem som arbetat länge. 

Ny upplaga av Den svenska högtidsboken 

Under många år har det utan resultat arbetats för att få till stånd en andra utgåva av 
succén Den svenska högtidsboken. Nu verkar det som en lösning var på gång, vilket vore 
ytterst välkommet. En efter 13 år ny upplaga av Högtidsboken skulle kunna bli ett 
utmärkt hjälpmedel för en aktivering av ceremoniverksamheten. Här skall finnas 
(nya)idéer för utformning av olika ceremonier. Även om 55 000 ex är sålda av första 
utgåvan, så borde alla de som köpt den förmås känna att de även måste ha den nya 
uppdaterade utgåvan. Förlag och förbund får göra gemensamma ansträngningar för att 
nå ut med information om denna nya utgåva. 
Yrkande 

- Kongressen beslutar om en långsiktig utveckling av ceremoniverksamheten inom förbundet 
med inspiration av bl a de norska erfarenheterna och de tankar som presenterats ovan, med 
målet att göra Humanisterna till en verklig folkrörelse och samhällskraft med 
förändringspotential. 

 
Stockholm den 8 mars 2013 

Agneta Blom, Staffan Gunnarson, Fredrik Idevall, Carl-Johan Kleberg, Anneli Noréus, Peder 
Palmstierna, Magnus Timmerby 

MOTION 3 
Motion om vapenexporten till diktaturer 
Jag debatterar ibland på nätet. Rätt ofta råkar jag då i dispyt med kulturrelativister, som 
anser att man inte får kritisera islam. Jag brukar då, om inget annat hjälper, hänvisa till 
steningsstraffen och andra barbariska bruk som förekommer i islamiststater som 
Saudiarabien. Dem kan knappt någon försvara. 

Rätt ofta tillgriper kulturrelativisterna då en annan metod. De beskyller Humanisterna 
för hyckleri, eftersom vi kritiserar förtrycket i Saudiarabien, men inte har några 
invändningar mot den svenska vapenexporten till detta och andra liknande länder, trots 
att vapnen bl a används till att förtrycka inhemsk opposition och befästa islamismen.  

Det är svårt att förneka att det finns en poäng i denna kritik.  

2011 hölls en humanistisk världskongress i Oslo. Den hade "humanism och fred" som 
sitt motto, och den antog en resolution som bl a fastslog följande: 

"... vi måste arbeta hårt och göra medvetet etiska val för att kontrollera vårt beteende" 
och undvika våldsamma konflikter. 

"Den mycket omfattande lagringen av vapen världen runt är ett hot mot freden. 
Uppbyggnaden av vapen slösar resurser som skulle användas bättre för att avskaffa 
fattigdom och tillhandahålla utbildning, hälsovård och andra offentliga tjänster. 
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Kapprustningar skapar politisk och militär instabilitet och ökar riskerna för krig, och att 
arbeta för nedrustning är därför ett viktigt steg i riktning mot en säkrare fred." 

"Vi förpliktar oss att arbeta för en fredligare värld ..."  

Vid Humanisternas årsmöte 2012 hade jag en "motion om att kräva ett stopp för svensk 
vapenexport". En del av motionen löd så här: 

"Sverige har en omfattande vapenexport. Trots en lagstiftning som ålägger Sverige vissa 
etiska begränsningar i vapenhandeln har vi även sålt vapen till diktaturer, och svenska 
vapen har förvärrat krig och konflikter runt om i världen. 2005 slöts ett militärt 
samarbetsavtal mellan Sverige och Saudiarabien, en av världens värsta diktatur-
stater, Landet har barbariska sharialagar och tillämpar könsapartheid. Nyligen kom det 
fram att Sverige även har hjälpt Saudiarabien i dess strävanden att bygga en 
vapenfabrik. 

Svenska regeringar oavsett färg har stött detta av sysselsättningsskäl och av omsorg om 
försvarsindustrin. I och med att den svenska försvarsmakten har rustats ned, och 
minskat sina inköp av svensk krigsmateriel, så har försvarsindustrin fått överkapacitet, 
och allt mer sökt sig till exportmarknaderna. 

De svenska vapnen ger exportinkomster till Sverige, men det sker alltså till priset av att 
krig och konflikter förvärras. Vapnen hjälper också totalitära regimer att hålla sig kvar 
vid makten, och slå ned motståndsrörelser. Det är mycket oetiskt och politiskt 
förkastligt att tjäna pengar på detta sätt." 

Jag föreslog därför att Humanisterna skulle kräva "att Sveriges militära samarbete med 
Saudiarabien upphör" och "att Sverige slutar exportera vapen". 

Motionen avslogs. Då hade ändå Humanisterna, genom sina delegater, ställt sig bakom 
fredsresolutionen i Oslo 2011. Därför är det svårt att förneka att även det beslutet hade 
en anstrykning av hyckleri. Årsmötet tycktes se resolutionen bara som tomma ord, och 
inte som något som förpliktade till handling.  

Jag finner detta ställningstagande ovärdigt Humanisterna, och skadligt för förbundets 
trovärdighet; det ligger oss som sagt i fatet när vi kritiserar extrem islam. Jag dristar mig 
därför att även i år framlägga en fredsmotion, fast mindre långtgående än den förra.  

Jag föreslår:  

att Humanisterna ställer sig bakom kravet på att den svenska vapenexporten till 
Saudiarabien och andra diktaturstater ska motverkas 

Lars Torstensson 

MOTION 4 
Enkät till kommunerna 

Vår organisation och våra tankar är en nödvändig del av debatten och besluten om vilket 
kommande samhälle vi vill ha – för oss och våra barn och barnbarn. Vi vill att beslut i 
politiska församlingar inte ska påverkas av religiösa organisationer. Vi vill inte heller att 
politiska beslut ger religiösa organisationer rätten att bedriva offentliga angelägenheter 
som t.ex. vård, omsorg och drogrehabilitering utan starka förbehåll. 

För att våra idéer och förslag ska nå fler av beslutsfattarna föreslår jag en enkät till 
kommunerna. Dels når vi dem med information om oss. Dels får vi kunskap om 
kommunerna och deras verksamhet. 
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Enkäten ska innehålla det viktigaste från vårt idéprogram. Samt ett antal frågor.  

Frågorna kan gälla t.ex. religiösa friskolor, hemskolning, läroböcker, SFI, religiösa 
företrädare i räddningstjänstens/kommunens krisgrupper, religiösa organisationer 
inom offentlig verksamhet, bl.a. vård och omsorg.  

De slutliga frågorna ska relateras till kongressbesluten idéprogrammet. Förslag finns om 
fler frågor, bl.a. icke religiösa ceremonier.  

Om vi väljer att gå ut med enkäten även till landstingskommunerna så får frågorna bli 
annorlunda än exemplen för primärkommunerna. Enkäterna ska ställas till politikerna i 
kommunfullmäktige, resp. landstingsfullmäktige. 

Jag föreslår kongressen besluta  
- Att skicka enkät till kommunerna 
- Att tillsätta en arbetsgrupp för att i samråd med styrelsen utforma enkäten. 

Stockholm den 7 mars 2013. 

Gunnel Tollmar  

MOTION 5 
Skolans år 
Kongressen 2012 öppnade för att Humanisterna på ett tydligare sätt lägger fokus på ett 
visst tema genom att anta Emilia Ericsons motion om Barnets år. Vi tror att förbundet 
gynnas av att på förbunds- såväl som på lokal nivå fokusera vår bevakning av och arbete 
kring ett aktuellt tema. Valet av tema borde vara tillräckligt brett för att tillåta många 
olika infallsvinklar, samtidigt så pass vardagligt att det berör oss alla och tillräckligt 
”nära” för att lokalavdelningar lätt ska kunna engagera sig i arbetet. 

Vi står inför valår och med bakgrund av detta borde årets tema ligga på en sakfråga som 
flitigt kommer ges utrymme i den offentliga debatten. Det finns många frågor där vi 
aktivt skulle kunna engagera oss och ett antal nyligen uppmärksammade händelser som 
borde föranleda ett reaktivt arbete: 

1. Under 2012 fick föräldrarna till fyra flickor igenom sin önskan om att hemskola sina döttrar 
enligt ortodox judisk tro i Göteborgs kammarrätt. 

2. I november 2012 försvarades en avhandling vid Karlstads Universitet som diskuterats flitigt i 
början av 2013. Maria Petersson fann att biologilärare ofta hade svårt att förmedla 
evolutionsteorin utan att känna att det blev kontroversiellt. 

3. Flera fall där lärare förespråkar och lär ut exempelvis kreationism som likvärdigt alternativ till 
evolutionen. 

4. En ökad närvaro av kyrkan och religiösa grupper i skolan, som exempelvis Ny Generation och 
Genesis. 

5. En ständigt återkommande debatt om skolavslutningar i kyrkan med religiösa inslag, som 
dessutom försvarats av skolministern. 

6. En skol- och utbildningsdebatt som grundar sig mer i ideologi än i vetenskap och evidens. 

Mot bakgrund av detta tycker vi, som aktiva i Humanisterna Stockholms skolgrupp, att 
Humanisterna har stora skäl att aktivt bidra till skoldebatten under det kommande året. 
Som vi ser det finns det ett antal viktiga frågor där Humanisternas röst borde göra sig 
hörd: 
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1. Vetenskaplighet i skolan (både vad gäller innehåll och arbetsformer) 
2. Religiösa friskolors existens 
3. Hemskolning av barn 
4. Kunskapssyn (motarbeta fragmentering, avintellektualisering och kulturrelativism) 
5. Auktoritär och godtycklig bedömning 
6. Religiös hänsyn i skolan (rätt att slippa sexualundervisning, simning och friluftsdagar, firande 

av religiösa högtider i skolan etc.) 

Humanisternas skolår syftar till att lyfta skolfrågor ur ett sekulärhumanistiskt perspek-
tiv. Verksamhet som kan knytas an Skolans år kan t.ex. innefatta: opinionsbildande 
verksamhet, seminarier, utfrågningar, skolbesök och granskning av skolböcker. 

Vi yrkar därför: 

Att Humanisterna utser kommande mandatperiod till Skolans år och att fokus och 
engagemang på såväl förbunds- som lokal nivå därigenom riktas mot frågor som 
anknyter till skolfrågor. 

Anna Bergström, Olle Svensk Strand, Erik von Stedingk, Fredrik Stillerud, Sören Holst 

MOTION 6 
Om fokusområden 
Bakgrund 

Motionären vill föreslå ett sätt att tydliggöra förbundets fokusområden. 

Yrkande 

Att förbundsstyrelsen i sin verksamhetsplan varje år beskriver sin strategi och, som en 
konsekvens av strategin, beskriver kommande periods fokusområden samt hur 
förbundets resurser ska fördelas över dessa fokusområden. Med resurser menas här 
kombinationen av alla ekonomiska, personella och materiella medel och verktyg vi har 
till vårt förfogande. I slutet av varje verksamhetsår ska det följas upp om resurserna 
fördelats som avsett. 

Här ett exempel från Humanisterna Syd (i skrivande stund ej beslutat): 

 […] Resursfördelning som speglar strategin i föregående punkt. Jag ämnar föreslå 
styrelsen att vi fokuserar våra resurser enligt följande […] 

• 40% på att utforska och synliggöra humanistisk livsåskådning 
• 20% på att engagera befintliga och nya medlemmar 
• 20% på att bevaka mänskliga rättigheter och det sekulära samhället 
• 20% på reaktiva utspel inom religionskritik och aktuella frågor 

 
I slutet av varje verksamhetsår ska detta följas upp. Har vi fokuserat tid och pengar 
enligt prioriteringen ovan? Speglas det i hur vi synts i olika 
kommunikationskanaler? 

Källa: http://bit.ly/W1tVqk 

Exempelvis skulle ceremoniverksamhet bidra till de tre första punkterna ovan, medan en debatt 
om guds existens främst skulle bidra till den sista punkten. 

Lund, 8 mars 2013 
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Magnus Timmerby 

MOTION 7 
Manifest och idéprogram 
Det är imponerande med vilken energi och arbete som lagts ned på dessa dokument. 

Att skriva ett Manifest och Idéprogram är en ytterst svår uppgift där varje ord måste 
vägas på guldvåg för att tilltala alla. På vårt styrelsemöte 2013-01-10 i Humanisterna 
Väst framkom förslag på synpunkter. Hur länge skall vi älta dessa dokument? 

På det internationella planet för Humanisterna har vi reviderat vårt program från 50-
talet och med stor möda arbetat fram Amsterdamdeklarationen 2002 som 
Humanisterna står bakom. Då saker och ting förändras med tiden så är det bra att efter 
cirka fyra decennier utarbeta en ny deklaration som speglar tidens anda. Att redan efter 
ett decennium försöka skapa ett nytt hållbart dokument är i mitt tycke tvivelaktigt. 

Jag förslår att vi fortsätter att ha Amsterdamdeklarationen 2002 som vårt grund-
dokument. 

Yrkande 
Om inte kongressen för i år, 2013, kan enas om Manifestet och Idéprogrammet så skall 
Amsterdamdeklarationen 2002 vara det dokument som gäller och vi lägger inget mer 
arbete och energi att ta fram Manifest och Idéprogram.  

Stephan Mangold, Vice ordf. Humanisterna Väst 

MOTION 8 
Humanistkampanj 
Vad är målet för oss Humanister? I mitt tycke är det att växa och bli fler medlemmar. 
Vårt medlemsantal har sakta men säkert ökat men för att bli en kritisk massa och bli en 
avgörande faktor i samhällsdebatten och politiken med en stark ekonomi behöver vi bli 
minst 100 000 medlemmar. Mitt förslag är att vi genomför en Humanistkampanj som jag 
skissat på förra året där vi för ut vårt budskap vad vi Humanister står för. Vi kan inte 
bara rida på vågen av religionskritik utan vi måste gå ut så att allmänheten vet vad vi 
Humanister har för värderingar.  

Låt en professionell reklambyrå utarbeta en kampanj utifrån mitt förslag med följande 
grundstenar tagna i stort sett från Amsterdamdeklarationen 2002. 

VÅRT MOTTO, VI TRO PÅ ETT LIV FÖRE DÖDEN 
FINNS INGEN HÖGRE MAKT BARA DU OCH VI 
DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
VI VILAR PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH ÄR ETISKA 
VÄRNAR OM NATURENS MÅNGFALD OCH UTHÅLLIGHET FÖR KOMMANDE 
GENERATIONER 
FRÄMJAR KREATIVITET I LITTERATUR, MUSIK OCH KONST 
VI HAR INGEN TROSBEKÄNNELSE, DEN FÅR DU GÖRA SJÄLV TILLSAMMANS MED OSS 
 
Yrkande 
Att en välplanerad Humanistkampanj genomförs för att öka medlemsantalet. 

Stephan Mangold, Vice ordf. Humanisterna Väst 
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MOTION 9 
Fokuserade insatser på området ”ett sekulärt Sverige”. 
Min uppfattning är att Humanisternas främsta uppgift bör vara att fortsätta kampen för 
ett sekulariserat Sverige. Inriktningen ska vara för förändringar till ett sekulärt 
samhälle. Attacker mot diverse andra företeelser som utifrån vår övertygelse kan te sig 
mindre acceptabla ska ha en lägre prioritet i vår verksamhet. Det finns många andra 
organisationer som kämpar för det ena och det andra och vi behöver fokusera på sådant 
som kan ge organisationen en skarpare profil.  

Alltså låt oss kämpa för ett sekulärt Sverige för här återstår mycket att göra. Följande tre 
områden anser jag vara de som Humanisterna bör prioritera. 

1. Stat och kommun ska under ordnade former avveckla alla bidrag till trossamfund. Troende 
medlemmar får själva stå för det stöd som behövs för den egna verksamheten. Den 
verksamhet som innebär att valda representanter för medborgarna delar ut skattebetalarnas 
pengar till dem som tror på det ena eller andra av överjordisk natur ska alltså upphöra helt. 

2. Gudstjänster i radio och tv ska avvecklas. Idag går det utmärkt för ett samfund att sända sina 
predikningar mm över nätet eller om så önskas via en egen tv- kanal. Och pengar saknas inte. 
Svenska kyrkan till exempel har samlat på sig miljarder under årens lopp! 

3. Grundskolan ska förstatligas. Tyvärr har det skapats ett mantra: Vård, skola, omsorg. Men 
det finns en artskillnad mellan skola och de två andra; vård och omsorg. De senare 
verksamheterna handlar om underhåll, för att uttrycka det en aning vanvördigt medan skola 
handlar om att föra vidare vårt vetande och våra kunskaper till nästa generation. Och att i 
den kontexten servera de i viss mening försvarslösa till världen nyanlända individerna en 
samling dogmer inom ramen för en med allmänna medel finansierad och obligatorisk skola är 
inte acceptabelt. Tillsynsmyndigheter i all ära men de klarar inte av att kontrollera hur de 
troende behandlar vetenskapliga fakta när de umgås med sina elever i skolan dagligen och 
stundligen. All sekterism ska hållas utanför den skola som är obligatorisk för de små.  

När vi inom Humanisterna är klara med dessa övergripande uppgifter kan vi övergå till 
att bekämpa annat som vi ogillar. 

Stockholm den 28 februari 2013 

Anders Höglund, Brahegatan 31, 11437 Stockholm 

MOTION 10 
Riter är inte humanism 

Humanisterna har gjort en insats i samhällsdebatten för religionsfrihet. Genom böcker, 
möten och debatter har trosfrihet och tolerans förts fram. Detta är verkan för ett 
humanistiskt samhälle och föreningens syfte. Ett annat inslag som inte ingår i huvud-
riktningen är utförandet av icke sekulära riter som ersättning för de religiösa, dop, 
konfirmation, vigsel och begravning. Det är en svenska kyrkan utan gud och kan säkert 
ge tröst och stöd till vissa. I dag är kyrkan skild från staten och 69% av medborgarna är 
medlemmar. Efter 2006 blir inte alla automatiskt medlemmar men c:a 50% döps. 
Ungefär 30% konfirmeras och 30% gifter sig i kyrkan. Däremot begravs flera, 80% i 
kyrkan ganska naturligt då de äldre som tillhör kyrkan dör. 

Samtidigt ökar antalet kremerade drastiskt.2011 var det 78,6% av de avlidna som 
kremerades mot 69,6 2001 och 62,7 1991. Snart är det 80-90%. Givetvis kommer aldrig 
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100% att kremeras då andras religioner förbjuder det. Vad händer då med de 80-90% 
av de av askan efter de avlidna? Hur behandlas den? Här kommer plötsligt religiösa 
synpunkter oväntat in i bilden. Kyrkan är skild från staten men behåller gravplatserna i 
hela landet utom Stockholm och Tranås som har kommunala gravplatser sedan lång tid. 

Dessutom har adeln sina gamla gravplatser kvar och vissa familjer som Wallenberg och 
Boherman har egna privata fina gravplatser. Nu har lagen skärpts i religiös riktning och 
nya privata gravar förbjuds. Allt skall in till kyrkan. Rakt motsatt resten av 
demokratierna. Bakvägen kommer kyrkan in förbi religionsfriheten. Det är nu 7 
länsstyrelser som beslutar om askspridning utanför kyrkogårdar. På kyrkogårdarna 
finns dels små gravar för urnor som ersätter gravar med kistor mer och mer. 
Gravplatsen är köpt bara på 25 år sedan tas stenen ned och krossas om inte någon 
släkting betalar avgift. 

Det finns också en "minneslund" ett buskage eventuellt med träd där aska får spridas. 
Men stopp! Du får inte sprida askan själv, det skall en kyrklig tjänsteman göra (där fick 
vi dig). Du och dina släktingar får absolut inte närvara. Det upplevs som kränkande av 
många anhöriga som utestängs. 

Fler och fler önskar att askan skall spridas på släktens äng eller skog men religionen 
förbjuder detta som regel. Lagen ger rätt till spridning i natur och över vatten men 
länsstyrelsen ger regler. De regler som gäller är utarbetade av svenska kyrkans 
centralstyrelse och svenska kyrkans pastoratsförbund som på religiösa grunder inför 
restriktioner. Icke troende tillfrågades inte. 

Dessa regler fastställdes i en dom av Regeringsrätten 25 november 1998 och är 
vägledande. Beslutet överklagades inte till EU som säkert ändrat. Miljöpartiets motion 
2002/2002:K 283 avslogs på samma grunder. 

Nu mer än 10 år senare gäller samma föråldrade religiösa regler i Sverige. Ett stort antal 
medborgare många av dem medlemmar i svenska kyrkan önskar att deras aska sprids i 
naturen. Sverige är ett glest befolkat land med stora skogar jämfört med länder som 
England där större religiös frihet gäller. Spridning av ask är således inget problem 
miljömässigt utan religiöst. Före byggandet av kyrkor och därmed kyrkogårdar skedde 
begravningen på släktens jord. Tusentals gravar från vikingatid med många kristna 
begravda vid sidan av sina släktingar med annan tro. Hus och villor finns på många 
ställen mycket nära de gamla gravarna. Barnen leker på högarna och plockar smultron 
och blommor utan att störas. En gammal man i Norrland som kommit överens med sin 
hustru att deras aska skulle spridas under en vacker rönn på gården där de levt hela sitt 
liv fick direkt avslag på sin rimliga begäran. Det var kyrkogården hon skulle till. 
Äganderätten, religionsfriheten och allemansrätten ges en religiös tolkning på 
fundamentalistisk grund av länsstyrelsen. Att en markägare lång ute på landet förbjuds 
att följa sin avlidna makas önskan att strö aska på den plats de levt hela sitt liv. Detta i 
Sverige. Släkten, vännerna och grannarna skulle ha full förståelse om askan skulle 
spridas i en vitsippsbacke men inte fundamentalisterna. Om någon av dem någon gång i 
framtiden skulle råka besöka vitsippsbacken skulle de tycka det var anstötligt. Se motion 
2001/2002:K283. 

Dessutom skulle en fundamentalist inte kunna köpa huset och skogen om de någon gång 
i framtiden skulle önska det. Att det var ägaren och hustrun som i sin tro ville använda 
marken stoppas av länsstyrelsen med hänsyn till religiösa fundamentalisters tro.. Det 
finns två vägar att stoppa detta. Dels genom att överklaga länsstyrelsens beslut hela 
vägen till EU domstolen som upphäver lagen. Dels genom lagstiftning. Miljöpartiet 
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framförde det för över 10 år sedan men det har stått stilla. Förmodligen är det bättre ta 
upp religionsfrihet med ett politiskt parti som står upp för religionsfrihet men jag 
prövade förra året med en motion till Humanisternas årsmöte. Den hänvisades märkligt 
nog till ceremoniutskottet. Förra sommaren fördes alla ärenden om spridning av aska 
till 7 länsstyrelser. I samband med detta kontaktade jag ceremonigruppen för att få en 
vettigare handläggning av ärenden men fick svaret att det inte var så viktigt. Vi kunde 
vänta och se vad de bestämde. Frågan om religionsfrihet är för viktig att blandas 
samman med riter. Om religionsfrihet måste stå tillbaka för riter bör vi välja. Den 
avlidnes aska är inte statens eller kyrkans egendom utan skall överlämnas till de 
anhöriga.. I USA och Kina förvaras askan ofta i hemmen. Ibland sparas den för att 
blandas med maka/makes aska och spridas i naturen. I England och USA får tillstånd ges 
för spridning på fotbollsplaner på vissa platser över 1000 supportrar utan att 
fundamentalister får stoppa det. Här finns exempel på religiös tolerans i demokratier. 
Att neka någon rätten att sprida släktens aska i sin egen skog är otänkbart i dessa 
länder. 

Humanisterna bör avknoppa riter och ceremonier till en separat rit eller ceremoniklubb 
där de kan utveckla riter också för t.ex. icke troende muslimer eller andra religioner. 
Humanisternas uppgift är att veka för trosfrihet och tolerans i ett upplyst demokratiskt 
samhälle. 

Einar Hellbom, Såningsvägen 86, 17552 Järfälla 
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Styrelsens yttranden 

Motion 1 
I motion 1 från Humanisterna i Uppsala yrkas att kongressen beslutar att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att bidrag till andlig vård inom sjukvården ska 
vara livsåskådningsneutral.  

Den verksamhet Sjukhuskyrkan bedriver är betydelsefull för många människor, men det 
finns också andra som hellre skulle få stöd av människor med en annan livsåskådning. 
Det är, som framhålls i motionen, angeläget att staten, om andra än Sjukhuskyrkan 
tillhandahåller ett sådant stöd, är beredd att ge ett sådant på samma villkor som i dag 
gäller för Sjukhuskyrkan. Samma princip bör gälla stöd som ges inom t ex 
kriminalvården och försvaret. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att bifalla motionen.  

Motion 2 
I motion 2 yrkas att kongressen beslutar om en långsiktig utveckling av 
ceremoniverksamheten. 

Den verksamhet som utgör alternativ till kyrkans konfirmation är personalkrävande. 
Rekrytering och utbildning av handledare, bokning av kursgårdar, mottagande av 
anmälningar mm kräver mycket administration. De senaste åren har det blivit allt 
svårare att locka medarbetare/handledare till verksamheten. Vi måste därför hitta 
alternativa former för den. Exempelvis har Humanisterna Väst diskuterat att genomföra 
verksamheten lokalt på kvällstid med en avslutande helg 

Övriga ceremonier, barnvälkomnanden, vigslar och begravningar, är arbetsintensiva 
endast vid rekrytering och utbildning av officianter. Det arbetet är administrativt 
enklare och planeras fortsätta kontinuerligt kombinerat med kvalitetsutveckling. 

Styrelsen anser att utbildning av officianter ska ske i den takt lärarresurserna medger 
och det finns intresserade elever. Att ha officianter i alla större städer i Sverige är ett mål 
att sikta mot. 

Motionen jämför Humanisterna i Sverige med Norges Human-Etisk förbund, som från 
den norska staten erhåller bidrag om 60 miljoner norska kronor per år. 
Förutsättningarna i Sverige är helt andra vad gäller statsbidrag vilket begränsar våra 
möjligheter. Vi arbetar emellertid på att förändra villkoren. 

Att vi genom ceremonierna deltar i människors vardag är ett faktum. De innebär att det 
finns ett icke-religiöst alternativ för dem som vill uppmärksamma viktiga händelser av 
olika slag. Ceremonierna är ett uttryck för Humanisternas sociala verksamhet vilken 
tillsammans med upplevelser av konst och musik är ett viktigt komplement till den 
religionskritik som förbundet driver. När ceremonierna genomförs kan de också ge 
ringar på vattnet och utan kostnad öka kännedomen om Humanisterna. Dessutom kan 
ceremoniverksamheten vara en styrka när vi i olika sammanhang söker offentligt stöd. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
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att den långsiktiga utvecklingen är angelägen och ska fortsätta vilket förutsätter ökad 
aktivitet i lokalavdelningarna,  

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för en utbyggnad anpassad till tillgängliga 
personella och ekonomiska resurser. 

Motion 3 
I motion 3 yrkas att Humanisterna ställer sig bakom kravet på att den svenska 
vapenexporten till Saudiarabien och andra diktaturstater ska motverkas. 

Styrelsen anser inte att förbundet Humanisterna med dess knappa resurser bör 
engagera sig i vapenexportfrågor. Det finns andra organisationer som mer naturligt 
arbetar med dessa frågor, t ex Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 
Förbundsstyrelsen har emellertid ingenting emot att kongressen bifaller motionens 
yrkande. Ett sådant bifall innebär dock inte att sakfrågan ska ges prioritet i förbundets 
verksamhet.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att bifalla motionen. 

Motion 4 
I motion 4 yrkas att kongressen beslutar att skicka en enkät till kommunerna samt att 
tillsätta en arbetsgrupp för att i samråd med styrelsen utforma enkäten. 

Motionens utgångspunkter är att beslut i politiska församlingar inte ska kunna påverkas 
av religiösa organisationer och att religiösa organisationer inte ska kunna driva 
”offentliga angelägenheter som t ex vård, omsorg och drogrehabilitering utan starka 
förbehåll”.  

Förbundsstyrelsen har en delvis annan utgångspunkt. Religiösa organisationer måste ha 
samma möjligheter som andra organisationer att påverka politiska beslut, liksom 
människor med religiösa övertygelser måste ha samma möjligheter att göra det som 
andra människor. En annan sak är att de religiösa motiven eller motiveringarna 
naturligtvis inte kan återspeglas i det politiska beslut eller de regler som besluten leder 
fram till och som ska gälla alla, oavsett livsåskådning.  

Det är också enligt förbundsstyrelsens mening rimligt att religiösa organisationer ska 
kunna bedriva sociala verksamheter med offentligt stöd. Det gäller i dag t ex Ersta 
sjukhus och LP-stiftelsen. Men naturligtvis måste, som motionären framhåller, vissa 
”förbehåll” gälla. Dessa förbehåll är desamma som för annan privat verksamhet inom 
vård och omsorg. Det är också angeläget att de klienter som erbjuds vård och omsorg 
som bedrivs av religiösa organisationer är medvetna om vilken huvudman 
verksamheten har. 

Förbundsstyrelsen finner det något oklart vilka frågor som motionären har tänkt sig ska 
ställas till kommunerna och hur resultatet av enkäten ska användas. Styrelsen vill inte 
utesluta att enkäter till t ex kommuner ska kunna användas i verksamheten, men det får 
i så fall ske sedan den metoden vägts mot andra alternativ i konkreta fall.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att avslå motionen, 
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att uttala att det för Humanisterna är självklart att såväl personer med religiösa 
övertygelser som religiösa organisationer har samma möjligheter som andra att påverka 
politiska beslut, 

att religiösa organisationer som bedriver social verksamhet och som lever upp till de 
krav som ställs av stat och kommun bör kunna få offentliga bidrag på samma villkor som 
andra privata organisationer, 

att utnyttjandet av sociala verksamheter som bedrivs av religiösa organisationer alltid 
måste bygga på klientens fria val, samt 

att det ankommer på förbundsstyrelsen att bedöma om enkäter till t ex kommuner i 
något läge kan vara ändamålsenligt för förbundet Humanisterna. 

Motion 5 
I motion 5 yrkas att förbundet utser kommande mandatperiod till Skolans år och att fokus 
på förbunds- och lokal nivå riktas mot skolfrågor. 

Att fokusera planerade insatser till ett visst område är ett bra sätt att använda förbundets 
resurser. Motionen ger ett antal exempel på frågor med anknytning till skolan som både 
är viktiga samhällsfrågor och redan nu centrala i förbundets opinionsbildande 
verksamhet. Detta ger goda argument för att ett fokus på skolan är både viktigt och 
konstruktivt. 

Det finns dock ett problem med att låta ett sådant fokus sammanfalla med mandat-
perioden. Efter kongressen är det snart sommar och aktiviteten i förbundet går ner. När 
arbetet startar igen under hösten är det bara några månader kvar på året och efter 
årsskiftet startar arbetet inför nästa kongress. Det är därför lämpligt att låta våra 
fokusår motsvara kalenderår. Det ger oss möjlighet att under hösten planera och 
förbereda aktiviteter för lansering och genomförande efter årsskiftet. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att 2014 i förbundets verksamhet utses till skolans år. 

Motion 6 
I motion 6 yrkas att förbundsstyrelsen i sin verksamhetsplan varje år beskriver sin 
strategi och, som en konsekvens av strategin, beskriver kommande periods 
fokusområden samt hur förbundets resurser ska fördelas över dessa fokusområden. 

Förbundsstyrelsen har i förslag 2 förslagit att kongressen ska besluta uppdra åt 
styrelsen att inför nästa kongress lägga fram en verksamhetsinriktning för kommande 
år och därtill knuten ekonomisk plan. Detta förslag är helt i linje med motionens. Det får 
ankomma på förbundsstyrelsen att bedöma om prioriteringarna ska anges som 
procenttal eller i annan form.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att motionen anses besvarad med kongressens beslut med anledning av styrelsens 
förslag om Verksamhetsplan och budget. 
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Motion 7 
I motion 7 yrkas att om kongressen inte kan enas om manifestet och idéprogrammet sp 
ska Amsterdamdeklarationen 2002 vara det dokument som gäller och att inget 
ytterligare arbete läggs på att ta fram manifest och idéprogram. 

 

Förbundsstyrelsen har inför kongressen redovisat förslag till såväl manifest som 
idéprogram. Styrelsen utgår ifrån att kongressen, efter diskussion och eventuella 
justeringar, kommer att besluta om dessa dokument. Om så inte skulle bli fallet utgår 
styrelsen ifrån att gällande idéprogram gäller även fortsättningsvis. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att motionen anses besvarad med vad kongressens beslutar om manifest och 
idéprogram. 

Om kongressen inte skulle besluta om manifest och idéprogram föreslår kongressen 
besluta 

att avslå motionen och att gällande idéprogram gäller även fortsättningsvis. 

Motion 8 
I motion 8 yrkas att en välplanerad humanistkampanj genomförs för att öka 
medlemstalet. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om betydelsen av att föra ut 
Humanisternas budskap, t ex i annonskampanjer. Självfallet måste dock sådana 
kampanjer anpassas till de ekonomiska ramar som står till förbundets förfogande eller 
som kan mobiliseras för ändamålet. Inom styrelsen pågår förberedelser för en sådan 
kampanj och styrelsen räknar med att den ska kunna genomföras under det kommande 
verksamhetsåret. 

FS föreslår kongressen besluta 

att motionen anses besvarad med vad FS anfört. 

Motion 9 
I motion 9 yrkas att Humanisterna ska prioritera tre uppgifter – avveckling av alla 
bidrag till trossamfund, avveckling av gudstjänster i radio och TV samt förstatligande av 
grundskolan – och att förbundet först när dessa uppgifter har lösts ska övergå till att 
bekämpa annat som vi ogillar.  

Förbundsstyrelsen kan konstatera att förbundet sedan lång tid tillbaka har drivit de 
frågor som motionären tar upp.  

Kravet på att offentliga bidrag till trossamfund ska avskaffas eller, så länge de finns kvar, 
vara livsåskådningsneutrala, har t ex under det gångna verksamhetsåret framförts i en 
skrivelse till regeringen och i en artikel på DN Debatt. Styrelsen avser att fortsätta driva 
detta krav. 

Förbundet Humanisterna kan knappast ha synpunkter på vad som sägs i radio och TV i 
största allmänhet, men däremot vad som sägs i public service (SvR, SVT). Det finns ett 
par alternativa förhållningssätt: antingen ger man möjlighet för olika livsåskådningar att 
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på programtid framföra sina idéer, eller så hänvisar man den typen av 
”budskapsprogram” till privata kanaler. Styrelsen tolkar motionärens förslag så att vi 
bör kräva det sistnämnda. Styrelsen delar den uppfattningen. Det är knappast någon 
som anser att de politiska partierna bör få programtid för att utan kommentarer eller 
frågor framföra sina budskap i public service. Samma neutrala hållning bör public 
service iaktta när det gäller religiösa budskap. Däremot finns det naturligtvis alla skäl i 
världen att även fortsättningsvis erbjuda samtal och diskussioner i religiösa och 
filosofiska frågor.  

Vem som ska vara huvudman för grundskolan är en het politisk fråga. Styrelsen anser 
inte att det finns skäl för Humanisterna som organisation att ta ställning i den frågan. 
Däremot har Humanisterna en kritisk inställning till religiösa friskolor. 
Religionsundervisning i skolan är viktig, men all undervisning med inriktning på en 
bestämd livsåskådning bör ske utanför skolan. I praktiken är det nära nog omöjligt för 
religiösa friskolor att leva upp till detta krav. Sådana bör därför inte accepteras inom det 
obligatoriska skolväsendet.  

I sak delar styrelsen motionens synpunkter. De aktuella frågorna har också drivits av 
förbundet sedan lång tid tillbaka. De bör även fortsättningsvis ges hög prioritet, men 
inte så hög prioritet att allt annat ställs åt sidan. 

FS föreslår kongressen besluta 

att uppdra åt FS att även fortsättningsvis driva kraven på att bidrag till trossamfund ska 
slopas eller göras livsåskådningsneutrala, att inga gudstjänster bör förekomma i public 
service-kanalerna och att religiösa friskolor inte ska förekomma i det obligatoriska 
skolväsendet, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Motion 10 
I motion 10 yrkas att ceremoniverksamheten ska avknoppas från Humanisterna.  

Förslaget väcker principiella frågor kring förbundets organisation och verksamhet. 
Tyvärr bidrar inte motionstexten till att belysa dessa frågor. Frågan om hur tillgången 
till ceremonier för humanister och andra icke-religiösa bäst tillgodoses och 
Humanisternas roll i detta är exempel på principiellt viktiga beslut där god förankring är 
en förutsättning för beslutets legitimitet. Det är också en fråga som inom förbundet ofta 
har diskuterats i olika sammanhang. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå motionen, samt 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta initiativ till en organiserad intern diskussion i syfte att 
få fram ett allsidigt beslutsunderlag kring ceremoniverksamheten. 
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Inledning 
Varje lokalavdelning har sin egen verksamhetsplan som tillsammans med denna 
verksamhetsplan för förbundsstyrelsen utgör förbundets totala verksamhetsplan till 
kongressen 2014. 

Humanistisk folkbildning 
Vi samarbetar med ABF för att möjliggöra seminarieverksamhet, främst i storstäderna.  Vi 
satsar på att videofilma seminarierna för att kunna sprida dem via hemsidan. På så sätt 
kan medlemmar utanför storstäderna också nås.  

Humanistiskt studiematerial 
Medlemmar i Humanisterna ska ges möjlighet att delta i utvecklande folkbildning inom 
humanistisk filosofi och livsåskådning och vanliga frågeställningar som Humanisterna 
möter. Studiecirklar och kursverksamhet är ett medel härför.  

Stockholmsavdelningens ordförande Lasse Höglund har utvecklat ett studiematerial om 
humanism som löpande vidareutvecklas och används för studiecirklar arrangerade av 
lokalavdelningarna. 

Webforum 
Webbforumet är en plattform för kommunikation. 

Lokalavdelningar 
För att främja lokal förankring och aktivitet stödjer förbundet nybildande av lokalavdel-
ningar där det finns medlemsunderlag. Förbundet fortsätter sitt praktiska och ekonomiska 
stöd till lokalavdelningarna. Gemensamt mellan förbundet och lokalavdelningarna tas tips 
på föreläsare och annat praktiskt aktivitetsstöd fram. 

Ordförandekonferenser 
Styrelsen kommer i enlighet med stadgarna att arrangera ordförandekonferenser, en under 
hösten i samband med någon större humanistaktivitet och en under våren inför 
kongressen.   

Samlingskonferens 2013 
Samlingskonferensen 2012 var mycket uppskattad och styrelsen planerar att genomföra en 
liknande konferens hösten 2013. En ansvarig person eller arbetsgrupp ska tillsättas för att 
planera detta och därmed upprepa de tidigare så uppskattade konferenserna. Syftet är att 
samla så många medlemmar som möjligt genom att presentera intressanta ämnen och 
gäster, att utbyta idéer och diskutera med varandra i workshoppar.  

Hedeniuspriset 2013 
Sedan år 2000 delar Humanisterna årligen ut Ingemar Hedenius-priset på Humanismens 
dag på hösten. 

Grafisk profil 
Under det kommande året kommer styrelsen att implementera den nya grafiska profilen. 
Medlemmarnas första kontakt med den nya grafiska profilen kommer att ske genom 
verksamhetsårets första nummer av medlemstidningen.  
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Ungdomsstyrelsen & Allmänna arvsfonden 
Ungdomsstyrelsen har gett statligt stöd till Humanisterna för att driva ett projekt som 
syftar till en öppen dialog kring rasism och intolerans bland skolungdomar. Projektet ska 
vara avslutat i juni 2013. 

Ansökan har skickats in till Allmänna arvsfonden för projekt med fokus på barn och 
deras mänskliga rättigheter. Om ansökan beviljas kommer en speciell projektgrupp att 
tillsättas för detta. 

Poddradio & sociala medier 
Det är viktigt att Humanisterna finns på de plattformar för kommunikation som den nya 
tekniken erbjuder. Satsningen på Poddradio har varit mycket uppskattad och styrelsen 
avser att fördjupa denna satsning med närvaro på Twitter, Facebook och i andra sociala 
medier. 

Opinionsbildning  
Humanisterna har numera en etablerad opinionsbildande och samhällspåverkande roll. 
Vår ambition är, i takt med att ekonomin så tillåter, att fortsätt satsningen på 
opinionsbildning och politisk påverkan under 2013-14.  

Humanistiskt nätverk i riksdagen 
Under 2009 togs initiativ till att bilda ett partiöverskridande humanistisk t nätverk i 
riksdagen med riksdagsledamöter som delar humanismens sekulära värdegrund. Detta 
arbete förutsätter genom att vi fortsättningsvis löpande förser nätverket med material och 
kompetensutveckling som berör dem humanistiska frågorna, samt håller informations-
möten i riksdagshuset, för inbjudna riksdagsledamöter. Våra kontaktpersoner i riksdagen 
är Morgan Johansson och Desirée Liljevall, båda riksdagsledamöter. 

Humanistisk ceremoni i samband med riksdagens öppnande 
Humanisterna har också inlett en tradition med en alternativ humanistisk ceremoni i 
samband med riksdagens öppnande, som alternativ till storkyrkans ceremoni för de 
riksdagsledamöter som hellre önskar ett sekulärt alternativ. 

Sekulära ceremonier 
Ceremonigruppen avser att fortsätta uppbyggnaden av en grupp med officianter spridda 
över landet. Målet är att kunna ta hand om önskemål om ceremonier i hela Sverige. Först 
när vi när ut till större delen av landet kan vi marknadsföra oss i större skala. De som idag 
hör av sig till oss och inte kan få vår hjälp p.g.a. för långa avstånd blir mycket besvikna. 

Arbetet med att kvalitetssäkra officianterna och deras arbete har påbörjats och kommer 
framöver att intensifieras. Under 2013 kommer en grupp att tillsättas för att bearbeta 
politiker om en ändring av gällande lag om ekonomisk ersättning för förrättare vid 
borgerliga vigslar. Vi kommer att bevaka att den nya stora planerade begravningsplatsen i 
Järva norr om Stockholm ska få ett neutralt begravningsområde. Allt tänkbart stöd 
kommer att ges för att utgivningen av Högtidsboken så snart som möjligt ska bli 
verklighet. En kurs för officianter planeras och kommer att genomföras förutsatt att 
tillräckligt många anmäler sig. 

Humanistiska konfirmationsläger 
Anna Bergström är ensam ansvarig för konfirmationen 2013, Styrelsen har på Annas 
förslag beslutat att endast ett läger kommer att arrangeras under 2013. Lägret var fullbokat 
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redan i december 2012. Ingen handledarutbildning planeras då årets alla handledare 
kommer att ha deltagit på konfirmationsläger tidigare. Styrelsen kommer att se över hur 
konfirmationsverksamheten ska kunna drivas framöver.   

HumanistInfo 
HumanistInfo är vår medlemstidning och ingår i medlemsavgiften. Tidskriften är den 
viktigaste kanalen vi har för att nå alla våra medlemmar. Diskussioner om hur tidningen 
ska utvecklas kommer ev. leda till förändringar under nästa mandatperiod. 
Utgivningsfrekvens är för närvarande fyra nr per år. Under det kommande året kommer 
tidningen också få ett nytt utseende i enlighet med den nya grafiska profilen. Olle Svensk 
Strand är utsedd till redaktör för HumanistInfo och Peter Illi till layoutansvarig. Styrelsen 
kommer utse ny ansvarig utgivare.  

Internationellt  
Den 24-26 maj i år kommer ett dubbelmöte för de Europeiska och internationella 
förbunden (EHF resp. IHEU) att hållas i Bukarest, bl a med en workshop om 
humanistiska ceremonier och en konferens på temat ”Education, science and human 
rights” på programmet, förutom de två paraplyorganisationernas årliga 
generalförsamlingar. Utbildningsfrågor kommer under året att prioriteras av EHF och en 
arbetsgrupp med bl a Staffan Gunnarson har där nyligen tillsatts.  

Veckan före mötet i Rumänien, så kommer Staffan Gunnarson för den Europeiska 
humanistfederationens räkning att delta i ett dialogseminarium om ”Populism in Europe” 
i EU-kommissionen, som hålls den 15 maj.  

Nästa års Europeiska konferens med EHF:s generalförsamling är planerad till Bryssel i 
april månad. I augusti 2014 äger IHEU:s världskongress rum i Oxford, England, 
arrangerad av det Brittiska humanistförbundet.  

Humanisternas insamlingsverksamhet 
Humanisternas insamlingsverksamhet administreras av Humanisterna Väst och 
medlemsinsamlingen har under 2012 bytt form, till Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen. 
Under en del av året har två insamlingsformer drivits parallellt. Donationerna till de båda 
insamlingsformerna blev cirka 247 000 kronor, övervägande från Humanisternas 
medlemmar. Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen har under 2012 skapats av 
medlemmar med stöd av Humanisterna. Stiftelsen har godkända 90-konton och vänder 
sig till hela allmänheten, alltså inte endast till medlemmar i humanisterna. Humanisterna 
Väst ansvarar för att överskottet vid årsskiftet betalas ut till rätt hjälpmål. 

Pride 2013 
I samarbete med Humanisterna Stockholm tillsätts en ansvarig person eller arbetsgrupp 
för att planera Humanisternas deltagande vid Stockholm Pride. Gruppen/personen ska 
arbeta för att Humanisterna ska vara synliga under festivalen, t.ex. med seminarier och i 
Pride Parad. Syftet är att marknadsföra Humanismen som den självklara livsåskådningen 
för HBTQ-personer, eftersom Humanismen reservationslöst respekterar människan så 
som hon är.  

Almedalsveckan 2013 
Humanisterna planerar att delta i Almedalsveckan 2013 i debatter och seminarier och med 
informationsspridning samt genom att arrangera en egen seminariedag.  
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Bok- och bibliotek 2013 
Humanisterna har en lång tradition av medverkan på Bok- och Biblioteksmässan i 
Göteborg under projektledning av Humanisterna Väst. Så är också planerat för 2013. 
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Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2013-01-01–12-31 
Inför kongressen den 20-21 april 2013 

Process för framtagning av budget 
Kassören har utgått från utfallet 2012. Löpande kontakt har skett med Humanisternas kanslist. 
Förslag har presenterats vid styrelsemötena i februari och mars. I bilaga finns styrelsens förslag till 
budget för 2013. 

Ungdomsstyrelsens projekt 
Ungdomsstyrelsens projekt fortsätter under 2013. Projektets kostnader och intäkter för 2012 var 
193 832 kronor. Till största delen utgörs kostnaderna av projektledarens arvode. För 2013 
budgeteras för de resterande intäkterna och kostnaderna upp till 360 000 kronor. I bilaga finns 
styrelsens förslag på projektbudget för 2013. 

Kommentarer 
Förbundet befinner sig inte längre i ekonomiska svårigheter. De senaste åren har vi haft positivt 
resultat. Vi räknar också med det under 2013. 

Risker 
Även i år kommer det att föreligga en risk för felbedömning av medlemsintäkterna. Medlemsantalet 
kan förändras, men dessutom finns en osäkerhet att få alla medlemsavgifter inbetalda under 
gällande kalenderår. Dels kan några betala in i förväg och dels kan en del betala i efterskott. Detta 
beror på den stora mängd inbetalningar just vid årsskiftet. 

Hur förhålla sig till ett eventuellt överskott? 
Styrelsen föreslår att den får mandat att under året följa medlemsintäkterna, på sådant sätt att man 
har en god kunskap om hur stort det eventuella överskottet kommer att bli. Med detta som underlag 
kan styrelsen besluta om eventuella satsningar som kommer upp som förslag under året. 
Satsningarna kan initieras av såväl lokalavdelningar som förbundsstyrelsen.  

Likviditet 
Inför 2013 befinner vi oss i en gynnsam situation vad gäller likviditeten. Den uppgår numera till cirka 
50 % av årets omsättning, vilket är en höjning sedan i fjol. Eftersträvansvärt är att vi ligger 50-100 % 
av omsättningen. 
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Nedan följer styrelsens förslag på budget för 2013

INTÄKTER

Resultat 2012 Budget 2013

Medlemsavgifter + humanistvän 1 728 902 1 733 000

Summa gåvor 16 340 16 000

 Intäkter evenemang (kongress, höstkonferens) 69 820 70 000

 Konfirmation  202 300 145 000

 Antirasism proj Ungdomsstyr  193 832 160 000

Övriga intäkter 1 169

SUMMA INTÄKTER 2 212 363 2 124 000

KOSTNADER

 Konfa-kostnader exkl lön  -220 604 -125 000

Lokalhyra -50 233 -57 000

 Förbrukningsinventarier   -2 000

 Frakter och transporter   -785 -1 000

Summa resor och hotellkostnader -151 252 -160 000

Summa marknadsföring, annonser, trycksaker -19 959 -67 000

 Utställning och mässor  -34 261 -35 000

 Internationella kongresser och möten  -20 497 -25 000

 Repr avdr.gill  -5 183 -15 000

 Möteskostnader  -99 875 -130 000

 Kontorsmaterial  -2 011 -3 000

Humanistinfo -136 534 -115 000

Summa IT -20 802 -27 000

 Porto + telefon -431 -600

 Företagsförsäkringar  -2 862 -3 000

 Redovisningstjänster  -5 000

 Föreningshuset  -438 109 -450 000

 Köpta tjänster  -66 937 -117 000

 Bankkostnader  -10 241 -20 000

 Facklitteratur  -2 000

 Föreningsavgifter, ej avd  -11 748 -12 000

 Övriga avdragsgilla kost   -2 314 -10 000

 Bidrag lokalavd  -127 500 -150 000

 Seminarier (matchar kto 3074)  -5 131

Externa kostnader -1 427 267 -1 531 600

Personalkostnader

Summa löner -444 592 -353 000

 Arbetsgivaravgifter  -119 114 -95 000

Summa personalkostnader -563 706 -448 000

SUMMA KOSTNADER -1 990 973 -1 979 600

Summa finansiella poster 21 390 15 000

Bokslutsdispositioner (konfa) 35 624 35 000

Resultat 278 403 194 400
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Budget Ungdomsprojektet 2013
Utfall 2012 Budget 2013 Totalt hela proj.

INTÄKTER 193 832 166 000 360 000

KOSTNADER

Summa lokalkostnader -10 075 -5 000 -15 075

 Resekostn inkl hotell (ej hotell kongr)  -2 471

Summa marknadsföring, annonser, trycksaker 0

 Repr avdr.gill  -10 000 -10 000

 Möteskostnader  -30 000 -30 000

Kontorsmaterial -1 000 -1 000

Redovisningstjänster -5 000 -5 000

 Köpta tjänster  0

 Övriga avdragsgilla kost   -6 000 -6 000

Externa kostnader -12 546 -87 000 -99 546

Personalkostnader

Summa personalkostnader -181 286 -79 000 -260 286

SUMMA KOSTNADER -193 832 -166 000 -360 000

Resultat 0 0 0
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Humanisterna
802009-5348
Räkenskapsår 2012-01-01 - 
2012-12-31
Period 2012-01-01 - 2012-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2013-03-05 11:59
Senaste vernr 1 742 

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3055  Provision Humanistshopen 0,00 0,00 56,00 

3069  Humanistvän 2 190,00 2 190,00 0,00 

3070  Medlemsavgifter 1 726 711,82 1 726 711,82 2 140 056,00 

3071  Gåvor under 1000 kr 3 728,73 3 728,73 37 771,00 

3073  Gåvor 1000 kr och mer 12 611,00 12 611,00 9 920,00 

3074  Intäkter seminarier m.m. (matchar kto 6998) 0,00 0,00 5 640,00 

3076  Intäkter evenemang 69 820,00 69 820,00 41 349,00 

3077  Ceremoniverksamhet/bidrag 0,00 0,00 500,00 

3078  Gåvor Oum El Banine 0,00 0,00 465,00 

3080  Konfirmation 202 300,00 202 300,00 460 400,00 

3084  Gåva annonskampanj 0,00 0,00 20 000,00 

3085  Antirasism proj Ungdomsstyr 193 832,00 193 832,00 0,00 

3740  Öresutjämning 0,00 0,00 2,39 

Summa nettoomsättning 2 211 193,55 2 211 193,55 2 716 159,39

Övriga rörelseintäkter

3960  Kursvinster och -förluster -229,21 -229,21 462,81 

3990  Övr ersättn och intäker 1 398,00 1 398,00 24 929,00 

3991  Extra ordinära intäkter 0,00 0,00 -2 610,00 

Summa övriga rörelseintäkter 1 168,79 1 168,79 22 781,81

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 212 362,34 2 212 362,34 2 738 941,20

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4211  Konfa-kostnader exkl lön -220 604,00 -220 604,00 -401 493,78 

Summa råvaror och förnödenheter -220 604,00 -220 604,00 -401 493,78

BRUTTOVINST 1 991 758,34 1 991 758,34 2 337 447,42

Övriga externa kostnader

5010  Lokalhyra, kansli & förråd -8 791,00 -8 791,00 -29 980,00 

5011  Lokalhyra, ej kansli -41 442,00 -41 442,00 -36 586,00 

5090  Basservice Galco, kansliet 0,00 0,00 -9 752,00 

5410  Förbrukningsinventarier 0,00 0,00 -10 373,00 

5700  Frakter och transporter -785,00 -785,00 -921,00 

5800  Resekostn inkl hotell (ej hotell kongr & höstkonf) -116 023,03 -116 023,03 -93 792,56 

5801  Hotellkostn kongress -17 628,00 -17 628,00 -11 523,00 

5802  Hotellkostn ordf & höstkonf -17 600,60 -17 600,60 0,00 

5910  Annonsering -12 079,50 -12 079,50 -35 355,31 

5930  Reklamtrycksaker -7 879,00 -7 879,00 -14 374,00 

5940  Utställning och mässor -34 261,00 -34 261,00 -34 813,00 

5942  Internationella kongresser och möten -20 497,00 -20 497,00 -23 246,77 

5990  Marknadsföring 0,00 0,00 -3 939,97 
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Humanisterna
802009-5348
Räkenskapsår 2012-01-01 - 
2012-12-31
Period 2012-01-01 - 2012-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2013-03-05 11:59
Senaste vernr 1 742 

Period Ackumulerat Period fg år

6071  Repr avdr.gill -5 183,00 -5 183,00 -1 530,00 

6072  Representation ej avdrgil 0,00 0,00 -2 514,00 

6075  Möteskostnader -99 875,00 -99 875,00 -19 694,65 

6110  Kontorsmaterial -2 010,75 -2 010,75 -24 886,00 

6150  Trycksaker 0,00 0,00 -3 662,00 

6151  Tryckkostn HumInfo -88 708,00 -88 708,00 -87 374,00 

6210  IT kostnader -18 730,00 -18 730,00 -35 870,00 

6211  Telefon -62,00 -62,00 -2 871,35 

6250  Porto -369,00 -369,00 -36 427,93 

6251  Distribution HumInfo -47 825,54 -47 825,54 -43 780,65 

6310  Företagsförsäkringar -2 862,00 -2 862,00 -2 512,00 

6530  Redovisningstjänster 0,00 0,00 -11 566,00 

6531  Föreningshuset -438 109,00 -438 109,00 -336 890,00 

6550  Köpta tjänster -66 937,00 -66 937,00 -91 050,00 

6551  Licens Fortnox -2 072,00 -2 072,00 -2 122,00 

6570  Bankkostnader -10 241,40 -10 241,40 -23 069,45 

6982  Föreningsavgifter, ej avd -11 747,67 -11 747,67 -11 612,25 

6990  Övriga avdragsgilla kost -2 314,00 -2 314,00 -15 213,00 

6993  Bistånd Oum el Banine 0,00 0,00 -465,00 

6994  Bidrag lokalavd -127 500,00 -127 500,00 -86 000,00 

6998  Seminarier (matchar kto 3074) -5 131,00 -5 131,00 -5 640,00 

6999  Konferenser (matchar kto 3076) 0,00 0,00 -75 572,00 

Summa övriga externa kostnader -1 206 663,49 -1 206 663,49 -1 224 978,89

Personalkostnader

7080  Semesterlönekonto 0,00 0,00 14 877,00 

7090  Uppl löneskuld -4 298,00 -4 298,00 21 596,00 

7210  Lön Kanslist 0,00 0,00 -274 054,00 

7212  Lön konfa -15 000,00 -15 000,00 -25 992,00 

7213  Lön Almedalen 0,00 0,00 -15 000,00 

7214  Lön pressekr -86 040,00 -86 040,00 -42 000,00 

7215  Lön övriga -7 994,00 -7 994,00 -15 467,00 

7216  Lön ekonomi -73 313,00 -73 313,00 0,00 

7217  Lön proj Ungdomsstyr -137 947,00 -137 947,00 0,00 

7220  Lön ordförande -120 000,00 -120 000,00 -120 000,00 

7510  Arbetsgivaravgifter -119 114,00 -119 114,00 -113 487,00 

7519  Arbetsgivaravg sem.skuld 0,00 0,00 4 674,00 

7690  Övriga personalkostnader 0,00 0,00 -1 314,00 

Summa personalkostnader -563 706,00 -563 706,00 -566 167,00

Avskrivningar

7835  Avskrivningar datorer 0,00 0,00 -14 117,00 

Summa avskrivningar 0,00 0,00 -14 117,00

RÖRELSERESULTAT 221 388,85 221 388,85 532 184,53

Finansiella poster
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Humanisterna
802009-5348
Räkenskapsår 2012-01-01 - 
2012-12-31
Period 2012-01-01 - 2012-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2013-03-05 11:59
Senaste vernr 1 742 

Period Ackumulerat Period fg år

8300  Ränteintäkter 21 381,69 21 381,69 16 671,23 

8314  Skattefria ränteintäkter 8,00 8,00 13,00 

8423  Räntekostnader för skatte 0,00 0,00 -18,00 

Summa finansiella poster 21 389,69 21 389,69 16 666,23

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 242 778,54 242 778,54 548 850,76

Bokslutsdispositioner

8810  Avsättn fond Konfa 2010 35 624,00 35 624,00 -28 892,22 

8811  Avsättn annonskampanj 2012 0,00 0,00 -20 000,00 

Summa bokslutsdispositioner 35 624,00 35 624,00 -48 892,22

Årets resultat

8999  Redovisat resultat 0,00 0,00 -499 958,54 

Summa årets resultat 0,00 0,00 -499 958,54

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 933 959,80 -1 933 959,80 -2 738 941,20

BERÄKNAT RESULTAT 278 402,54 278 402,54 0,00
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https://reports2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2442fb65c2b34441a230e283cfdee32c&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=sundefined&onlypfu=0&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2012-01-01&todate=2012-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


Resultat jämfört med budget 2012

INTÄKTER

Budget 2012 Budget 2012 

US-proj

Resultat 2012 Resultat 2012 

US-proj

US-projMedlemsavgifter + humanistvän 1 821 765 1 728 902

Summa gåvor 15 000 16 340

 Intäkter evenemang (kongress, höstkonferens) 69 820

 Konfirmation  550 000 202 300

 Antirasism proj Ungdomsstyr  360 000 360 000 193 832 193 832

Övriga intäkter 45 000 1 169

SUMMA INTÄKTER 2 791 765 360 000 2 212 363 193 832

KOSTNADER

 Konfa-kostnader exkl lön  -546 795 -220 604

Lokalhyra -44 928 -50 233

 Förbrukningsinventarier   -2 000

 Frakter och transporter   -1 000 -785

Summa resor och hotellkostnader -193 000 -10 000 -151 252

Summa marknadsföring, annonser, trycksaker -47 000 -30 000 -19 959

 Utställning och mässor  -35 000 -34 261

 Internationella kongresser och möten  -20 000 -20 497

 Repr avdr.gill  -14 000 -10 000 -5 183

 Möteskostnader  -50 000 -30 000 -99 875

 Kontorsmaterial  -3 000 -1 000 -2 011

Humanistinfo -135 000 -136 534

Summa IT -14 072 -20 802

 Porto + telefon -500 -431

 Företagsförsäkringar  -2 500 -2 862

 Redovisningstjänster  -5 000 -5 000

 Föreningshuset  -430 000 -438 109

 Köpta tjänster  -45 000 -66 937

 Bankkostnader  -20 000 -10 241

 Facklitteratur  -2 000

 Föreningsavgifter, ej avd  -12 000 -11 748

 Övriga avdragsgilla kost   -11 000 -6 000 -2 314

 Bidrag lokalavd  -105 000 -127 500

 Seminarier (matchar kto 3074)  -5 000 -5 131

Externa kostnader -1 743 795 -97 000 -1 427 267 -12 546

Personalkostnader

Summa löner -533 122 -200 122 -444 592

 Arbetsgivaravgifter  -148 418 -62 878 -119 114 -43 339

Summa personalkostnader -681 540 -263 000 -563 706 -181 286

SUMMA KOSTNADER -2 425 335 -360 000 -1 990 973 -193 832

Summa finansiella poster 15 000 21 390

Bokslutsdispositioner (konfa) 35 624

Resultat 381 430 278 403 0
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802009-5348
Räkenskapsår 2012-01-01 - 
2012-12-31
Period: 2012-01-01 - 2012-12-31 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2013-03-05 12:01

Senaste vernr 1 742 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1200  Maskiner och inventarier 27 026,00 27 026,00 0,00 27 026,00 

1208  Ack nedskrivn maskiner oc -27 026,00 -27 026,00 0,00 -27 026,00 

1250  Datorer 23 526,00 23 526,00 0,00 23 526,00 

1259  Avskrivningar datorer -23 526,00 -23 526,00 0,00 -23 526,00 

Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finansiella anläggningstillgångar

1330  Aktier i tidskriften Huma 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 

Summa finansiella anläggningstillgångar 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 

Summa anläggningstillgångar 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

1630  Avräkn skatter och avgift 1 127,00 1 127,00 -1 127,00 0,00 

1690  Kortfristiga fordringar 0,00 0,00 1 575,00 1 575,00 

1790  Förutbetalda kostnader 34 612,00 34 612,00 -28 261,00 6 351,00 

Summa kortfristiga fordringar 35 739,00 35 739,00 -27 813,00 7 926,00 

Kassa och bank

1920  Plusgiro Förbundet 369 393,20 369 393,20 -59 688,85 309 704,35 

1933  Sparkonto Företag Nordea 1 036 535,49 1 036 535,49 174 294,23 1 210 829,72 

Summa kassa och bank 1 405 928,69 1 405 928,69 114 605,38 1 520 534,07 

Summa omsättningstillgångar 1 441 667,69 1 441 667,69 86 792,38 1 528 460,07

SUMMA TILLGÅNGAR 1 451 667,69 1 451 667,69 86 792,38 1 538 460,07

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2081  Reserverat fond Konfa -67 995,49 -67 995,49 35 624,00 -32 371,49 

2082  Reserverat fond Sommarveckan -5 500,00 -5 500,00 0,00 -5 500,00 

2083  Reserverat annonskampanj 2012 -20 000,00 -20 000,00 -8 700,00 -28 700,00 

2091  Balanserad vinst/förlust -398 716,89 -398 716,89 0,00 -398 716,89 

2099  Årets resultat -499 958,54 -499 958,54 0,00 -499 958,54 

Summa eget kapital -992 170,92 -992 170,92 26 924,00 -965 246,92

Kortfristiga skulder

2440  Leverantörsskulder -94 528,00 -94 528,00 -33 933,00 -128 461,00 

2710  Personalens källskatt -9 502,00 -9 502,00 1 691,00 -7 811,00 

2731  Upplupna sociala avgifter -6 784,00 -6 784,00 -5 720,00 -12 504,00 

2910  Löneskuld 0,00 0,00 -4 298,00 -4 298,00 
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https://reports2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=2442fb65c2b34441a230e283cfdee32c&r=gledger&fromacct=2091&toacct=2091&fromdate=2012-01-01&todate=2012-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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Ing balans Ing saldo Period Utg balans

2990  Övr interimsskulder -5 354,00 -5 354,00 5 354,00 0,00 

2994  Förutbet intäkt konfa 0,00 0,00 -8 000,00 -8 000,00 

2995  Ungdomsstyr/antirasism -360 000,00 -360 000,00 193 832,00 -166 168,00 

2999  Övr uppl kostn/förutbet i 16 671,23 16 671,23 15 760,16 32 431,39 

Summa kortfristiga skulder -459 496,77 -459 496,77 164 686,16 -294 810,61

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

-1 451 667,69 -1 451 667,69 191 610,16 -1 260 057,53

BERÄKNAT RESULTAT - 0 , 0 0 - 0 , 0 0 278 402,54 278 402,54
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Förslag från valberedningen till Humanisternas kongress 2013 

Styrelsen föreslås bestå av tio ledamöter och två suppleanter. 

Förslag till ordförande 
Christer Sturmark (omval två år) 

Kassör 
Tore Mellberg (vald tom 2014) 

Förslag till ledamöter 
Eduardo Grutzky (omval två år) 
Per Dannefjord (omval två år) 
Emilia Ericson (nyval två år) 
Magnus Timmerby (nyval två år) 
Sune Kronlid (vald tom 2014)  
Anders Martinsson (vald tom 2014) 
Irene Rune (vald tom 2014)  
Bengt Westerberg (vald tom 2014) 

Förslag till suppleanter 
Hans Loo som suppleant (ett år kvar) 
Helena Modin (nyval två år)

Valberedningen föreslår att revisionen består av två revisorer och två 
revisorssuppleanter 

Förslag till revisorer 
Lotta Ekman (omval ett år) 
Stefan Björnsson (nyval ett år, är fn revisorssuppleant) 

Förslag till revisorssuppleanter 
Vi har ännu inte något förslag på de två revisorssuppleanterna. 

Valberedningen 
Fredrik Idevall, Lasse Höglund, Désirée Liljevall, Peder Palmstierna, Birgitta 
Svensk, Gunnar Hjert 
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