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HUMANISTERNA 

STYRELSE 
Styrelsen har efter årsmötet och det konstituerande styrelsemötet 2015 bestått av följande 
medlemmar: 

 
Ordförande 
Magnus Timmerby (omval, vald för 2 år) 
 
Kvarstående 1 år 
Hans Schött (kassör) 
Caroline Bilander 
Björn Johnson 
Catarina Löfqvist 
Arthur Miller 
Nova-Jeanette Nilsson 
 
Nyval för 2 år 
Max Eskilsson 
Lina Hedman 
Evelina Lindén 
 
Styrelsen har under året träffats till 7 styrelsemöten. 
 
Till revisor 
Christina Björklund (omval) 
Suppleant Stefan Brandt, (nyval) 

 

ÅTERKOMMANDE MEDLEMSMÖTEN 
Humanistfika 
Under 2015 startade vi regelbundna Humanistfika i Lund med återkommande träffar sista 
måndagen varje månad. Humanistfika är avspända möten där vi bjuder på något gott, plats 
för öppen diskussion och lite mer personliga samtal. Några teman och gäster nämns nedan. 

Samtalskvällar i Kristianstad 
Humanistiskt nätverk i Kristianstad har liksom tidigare år ordnat flera samtalskvällar. 

STUDIECIRKLAR 
September-december 
Studiecirkel i etik och studiecirkel i filosofi 
Johannes Flink ledde under hösten en studiecirkel i etik och en studiecirkel om 1900-talets 
teoretiska filosofi. 

4 november och 3 december 
Studiecirkel om moral i Kristianstad 
Humanistiskt nätverk i Kristianstad bjöd in till samtal och reflektion kring humanistisk moral. 
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MEDLEMSAKTIVITETER OCH ÖPPNA FÖREDRAG 
Samtliga aktiviteter finns i kronologisk ordning på Humanisterna Syds hemsida, för den som 
vill veta mer: http://humanisternasyd.wordpress.com 
 
21 och 23 januari 
Fadimedagen i Malmö och Kristianstad 
Samarrangemang med riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime 
Fadimedagen högtidlighålls årligen för att hedra minnet av Fadime och andra offer för 
hederskultur och uppmärksamma kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
I Malmö talade juristen Ulrika Rogland, Nina Nazanin Karlsson från iransk-svenska 
föreningen och Fitore Osmanaj från GAPF. De deltog även i ett panelsamtal med Anja 
Sonesson (M), vice ordförande Malmö kommunfullmäktige, Carina Nilsson (S), 
kommunalråd i Malmö och Maryam Taheri från riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime 
(GAPF). Publiken fick också se filmen ”Heder - A Story about Honor” av Fitore Osmanaj, 
som också rapporterade från det tvååriga GAPF-projektet om bortförda barn och 
tvångsäktenskap. 
 
Arrangör var riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime. Humanisterna Syd fick även i år 
den fina möjligheten att vara medarrangör. 

 

När Fadimedagen uppmärksammades i Kristianstad var Sara Mohammad, ordförande 
och grundare av GAPF, särskild gäst. Petra Blom Andersson från Länsstyrelsen 
Östergötland berättade om erfarenheter från sin roll som stödsamordnare på elevhälsan i 
Norrköping samt ett pilotprojekt åt regeringen om könsstympning. Efter föredragen hölls en 
minnesceremoni på Lilla torg. 
 
  

http://humanisternasyd.wordpress.com/
http://gapf.se/
http://gapf.se/sara-mohammad/
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30 mars 
Samtalskväll: tema civilt motstånd 
Jenny Wenhammar från FEMEN talade om den verksamhet FEMEN bedriver och om när 
civilt motstånd i samhället kan anses legitimt.  
 
 
15 april 

Föredrag om aktiv dödshjälp 

Professor Staffan Bergström problematiserade varför dödshjälp är olagligt i Sverige, även 

när det gäller situationer där obotlig sjukdom förekommer.  

 
 
27 april 
Årsmöte  
Mötesordförande tillika årsmötestalare var Pontus Böckman, ordförande i Vetenskap och 
Folkbildning Skåne och även ledamot i VoF:s förbundsstyrelse. Efter Böckmans föreläsning 
samtalade de närvarande om relationen mellan humanism och vetenskaplig skepticism. 
 
25 maj 
Framtidens ceremonier  
Under en diskussionskväll diskuterades olika former av ceremonier och hur sådana kan ske 
under humanistiska former. Bland annat hölls ett panelsamtal med Humanisternas nationella 
ceremonisamordnare Irene Rune, begravningsentreprenören Shirine Stjernfeldt, den 
humanistiske officianten Gunnar Hjert och Humanisterna Syds ordförande Magnus 
Timmerby som också leder ett projekt för utbyggnad av Humanisternas ceremoniverksamhet 
i Sverige. 
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31 augusti 
Humanistfika  
Under avspända former diskuterades humanistiska frågor, bland annat 
Amsterdamdeklarationen. 
 
19 oktober 
Boksamtal: Knark – en svensk historia 
Samarrangemang med Malmö högskola 
Boksamtal om Magnus Linton bok “Knark - en svensk historia”. Panelen bestod av författaren 
Magnus Linton, Björn Johnson, docent i socialt arbete och ledamot i Humanisterna Syd, och 
Bengt Svensson, professor i socialt arbete. 
 
Arrangemanget drog en publik på 300 personer och slog därmed rekord i Humanisterna 
Syds historia. Inspelning finns på Malmö högskolas hemsida: 
https://humanisternasyd.wordpress.com/2015/10/22/besoksrekord-for-veckans-foredrag/ 

 
 
3 november 
Film och regissörssamtal 
Dokumentären A Better Life, som ställer sig frågan hur livet levs på bästa sätt ur ett 
humanistiskt perspektiv, visades på Biograf Panora i Malmö. Regissören Chris Johnson 
fanns på plats för att berätta mer om filmen och samtala med publiken. Humanisterna visade 
filmen på fem orter i Sverige. 
http://www.humanisterna.se/news/a-better-life-filmturne-och-regissorssamtal/ 
 

https://humanisternasyd.wordpress.com/2015/10/22/besoksrekord-for-veckans-foredrag/
http://www.humanisterna.se/news/a-better-life-filmturne-och-regissorssamtal/
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9 november 
Föredrag om effektiv altruism / medlemsmöte om valberedning 
Kristian Rönn berättade om rörelsen effektiv altruism, som genom vetenskapliga metoder 
söker de mest effektiva sätten att förbättra världen på. Före föredraget hölls ett kort 
medlemsmöte för att besluta om valberedning för Humanisterna Syd.  
 

 

30 november 
Humanistfika 
På denna medlemskväll såg vi en youtube-föreläsning av Alain de Botton om ”religion för 
ateister”. 
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PRESS OCH DEBATT 
14 augusti 

Könsseparerade bad 

Replikskifte om könsseparerade bad mellan Rickard Lagervall, islamolog vid Lunds 

universitet, och Magnus Timmerby, Humanisterna Syd. Replikskiftet spreds på nätet och fick 

2895 visningar. 

https://humanisternasyd.wordpress.com/2015/08/14/replikskifte-om-konsseparerade-bad/ 

3 november 

Har humanister ett bättre liv? 

Inlägg av Magnus Timmerby i samband med filmen A Better Life. Texten publicerades även 

på Humanistbloggen. 

https://humanisternasyd.wordpress.com/2015/11/03/har-humanister-ett-battre-liv/ 

SKOLBESÖK 
25 november 

Skolbesök på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg 

Magnus Timmerby besökte en natur/teknikklass och en byggklass för att berätta om 

humanistisk livsåskådning. 

NATIONELLT 
Humanistforum 
2-3 maj hölls förbundets nationella evenemang Humanistforum på ABF-huset i Stockholm. 
Föreläsningar och samtal hölls med representanter från aktiva humanister över hela Sverige 
i verksamhetsutvecklande syfte. Humanisterna Syd representerades av styrelseledamöterna 
Max Eskilsson och Caroline Bilander.  

 
MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
Humanisterna Syd har främst annonserat sina aktiviteter på hemsidan, i medlemsmejl, på 
facebook, med affischer på stan, och tillsammans med vänorganisationer nämnda ovan. 

Två aktiviteter ovan kan vara värda att notera ur marknadsföringssynpunkt. Boksamtalet i 
samarbete med Malmö högskola drog 300 besökare vilket är publikrekord för Humanisterna 
Syd. Replikskiftet om könsseparerade bad fick 2895 visningar på nätet. 

Vi har en facebook-grupp ”Humanisterna Syd”, öppen både för medlemmar, sympatisörer 
och meningsmotståndare. 

Lund den 27 februari 
Styrelsen 
 

https://humanisternasyd.wordpress.com/2015/08/14/replikskifte-om-konsseparerade-bad/
https://humanisternasyd.wordpress.com/2015/11/03/har-humanister-ett-battre-liv/

