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FORMALIA 
Årsmötet 2016 hölls 14e mars. 

Valberedningen ansvarig för förslag till styrelse och revisorer 
Katarina Gisow (sammankallande) 
Arvin Khoshnood 

Styrelsen under 2016, vald på årsmötet 
Magnus Timmerby, ordförande (1 år kvar) 
Caroline Bilander, vice ordförande (omvald för 2 år) 
Hans Schiött, kassör (omval för 2 år) 
 
Max Eskilsson, ledamot (1 år kvar) 
Lina Hedman, ledamot (1 år kvar) 
Martin Karlsson, ledamot (nyval för 2 år) 
Evelina Lindén, ledamot (1 år kvar) 
Catarina Löfqvist, ledamot (omval för 2 år) 
Ulf Nilsson, ledamot (nyval för 2 år) 
Lynn Thulin (nyval för 2 år) 
 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/04/27/humanisterna-syd-styrelsen-2016 

Revisorer valda på årsmötet 
Christina Björklund, ordinarie (1 år kvar) 
Suppleant: vakant 

Valberedning vald på senare medlemsmöte 
Katarina Gisow (sammankallande) 
Vakant 
 
 
 
 

http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/04/27/humanisterna-syd-styrelsen-2016
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VÅR VERKSAMHET 

Styrelsen 
Styrelsen har sammanträtt elva gånger under verksamhetsåret. 
 
Ledamöterna Lynn Thulin och Catarina Löfqvist har under året lämnat förbundet. 
 
I december 2016 lämnade Katarina Gisow valberedningen av personliga skäl. På medlemsmötet den 
8 mars utsågs Ingela Dahlberg, Petter Forkstam och Sverker Sikström till ny valberedning. 

Humanistfika 
Ungefär en gång i månaden (undantag för semestersäsong) har Humanistfika anordnats i IOGTs 
lokaler i Lund. Det är avspända träffar där vi bjuder på fika och samtalar runt givna ämnen, ibland 
med inbjudna gäster. Bokbord erbjuds. Humanistfika har visat sig vara ett bra forum för mer 
ingående diskussion om känsliga eller personliga ämnen. 
 
25 januari 2016. Samtal med särskild gäst som flytt från Irak efter att hans livsåskådning och privatliv 
blivit känt. 
 
29 februari 2016. Filmvisning med två avsnitt ur Harvard-föreläsningarna Justice med Michael 
Sandel. Kvällen inspirerade oss att starta studiecirkeln om etik som kördes senare under året. 
 
28 mars 2016. Inställt pga sjukdom. 
 
25e april 2016. Vi gästades av en ung kvinna från Egypten som tvingats i landsflykt för att hon givit 
uttryck för sina sekulära åsikter. 
 
30 maj 2016. Författaren och hjälparbetaren Jennie Silis gästade med anledning av nyutgåvan av sin 
bok ”En hedersam kvinna”, och berättade om mödrahemmet Oum El Banine i Marocko som hjälper 
utstötta mödrar och deras barn. Hårda fakta om hederskultur varvades med personliga berättelser 
om olika kvinnor som besökt barnhemmet. 

 
 
27 juni 2016. Diskussion inför höstens påvebesök i Lund. 
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24e augusti 2016. Filmvisning och diskussion utifrån fysikern och författaren Ulf Danielssons 
föredrag ”Den kosmiska världsåskådningen”, vilket framfördes och spelades in under Humanisternas 
kongress föregående vinter där Ulf mottog Hedeniuspriset. 

 
 
23e september 2016. Filmvisning från en unik tillställning i svensk, politisk historia: den första 
officiellt erkända sekulära ceremonin för Riksdagens öppnande. Humanisternas välbesökta ceremoni 
hölls på Konstakademien, med tal av bl a svenska Amnestys generalsekreterare Anna Lindenfors.  
 
24e november 2016. Vi gästades av Peter Eriksson och Samer Al Kabalan, som startade det 
framgångsrika nätverket Integration i Ystad. Först som ideellt projekt som engagerade hundratals 
svenskar och asylsökande, därefter utifrån en kommunal plattform. 

 
 
29e januari 2017. Diskussion på temat Humanism och moralisk bildning sedan renässansen, med  
utgångspunkt i Francesco Petrarca, den italienske renässanspoeten, vetenskapsmannen och tillika en 
av de tidigaste humanisterna, och hans definition av humanism som moralisk bildning. 
 
8e mars 2017. Filmskaparen och debattören Fitore Osmanaj berättade, med utgångspunkt i sina 
egna erfarenheter från Kosovo, om kvinnors och barns situation i krig, flykt och efterverkningarna.  

 
 
2e april 2017. Vi hade en särskild gäst, en man från Egypten som berättade om hur han tvingats på 
flykt p g a sin ateism.  
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Skolbesök 
Tre skolbesök har gjorts, på Österportskolan i Ystad, Olympiaskolan i Helsingborg och Furuboda 
Arbetsmarknad och Folkhögskola i Malmö. På skolbesöken berättar vi om humanismen som 
livsåskådning och vår verksamhet. Skolbesöken har ibland omfattat mer än en klass. 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/05/06/skolbesok-i-ystad 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/15/skolbesok-i-helsingborg 

Studiecirklar 
April till oktober 2016 ledde Johannes Flink en studiecirkel i etik utifrån Harvardprofessorn Michael 
Sandels föreläsningsserie “Justice”. 
 
Mars till maj 2017 ledde Johannes Flink en studiecirkel i kritiskt tänkande. Båda studiecirklar hölls på 
ABF Mitt Skåne i Lund. 

Pride 
6e augusti 2016 anordnades den årliga Prideparaden i Malmö. Paraden samlade ca 10 000 
människor och Humanisterna Syd deltog, tillsammans med Vetenskap och Folkbildning Skåne, under 
parollen Vi tror på kärleken. 

 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/08/07/foton-fran-malmo-pride-2016 

Studentmässor på LU och MAH 
2e september 2016 ställde vi tillsammans med många andra föreningar, organisationer och partier 
ut på Lunds Universitets Hälsningsgille på AF-borgen vid Lundagård. 23e september ställde vi ut på 
Malmö Högskolas motsvarighet Open your eyes to Malmö på Niagara, MAH. 

 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/08/halsningsgillen 

http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/05/06/skolbesok-i-ystad
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/15/skolbesok-i-helsingborg
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/08/07/foton-fran-malmo-pride-2016
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/08/halsningsgillen
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Påvebesöket 
I samband med påvens besök av Malmö och Lund, med anledning av 500-årsminnet av 
reformationen, anordnade vi aktiviteter i båda städer.  
 
29e oktober höll vi en öppen manifestation utanför Domkyrkan i Lund på temat “Tio teser för en mer 
human kyrka” innehållandes kritik mot både Svenska Kyrkan och dess katolska gäster i form av tio av 
oss författade teser rörande brott mot mänskliga rättigheter och andra etiska övertramp utförda av 
dessa organisationer. Manifestationen inkluderade tal på både svenska och engelska av ordförande 
Magnus Timmerby, och en stor affisch med de tio teserna tejpades upp på porten till Domkyrkan.  
 
31e oktober ordnade vi en pubkväll på Sir Toby’s i Malmö med inbjudna komiker Mackan Andersson, 
kristen, och Björn Tennfors, humanist.  
 
I samband med Påvens framträdanden på Swedbank Stadion och Malmö Arena, båda i Malmö, 
delade vi ut 500 flygblad med de tio teserna.  
 
Vi skapade även uppmärksamhet i media. Ordförande Magnus Timmerby intervjuades av 
Sydsvenskan och SVT Rapport. För att bredda uppmärksamheten samarbetade vi även med 
förbundsstyrelsen i Stockholm, debattinlägg skrevs i Aftonbladet och Dagens Samhälle, och 
förbundsordförande Christer Sturmark intervjuades av SVT Gomorron Sverige och SVT Nyheter. 
Manifestationen uppmärksammades även av SVT Radio Sweden Arabic, samt internationellt bl a av 
humanistiska Fritanke.no, danska Humanistisk Samfund och Internationella Humanistunionen IHEU. 

  
humanisternasyd.wordpress.com/2017/01/31/pavebesoket 

Fadimedagen 
Fadimedagen år 2016 hölls den 21 januari på biograf Panora i Malmö, arrangerad av föreningen 
Glöm Aldrig Pela och Fadime tillsammans med Humanisterna Syd. Tema var Hedersbrott som egen 
brottsrubricering i brottsbalken. 
https://humanisternasyd.wordpress.com/2016/01/13/21-januari-fadimedagen-malmo/ 
 
Fadimedagen år 2017 hölls den 22 januari på biograf Panora i Malmö, arrangerad av föreningen 
Glöm Aldrig Pela och Fadime tillsammans med Humanisterna Syd. Temat för året var Svensk lag eller 
dubbla rättssystem. Ordförande Magnus Timmerby höll inledningsanförandet och ledde det följande 
panelsamtalet. 
humanisternasyd.wordpress.com/2017/01/29/rapport-fran-fadimdagen-2017 

http://humanisternasyd.wordpress.com/2017/01/31/pavebesoket
https://humanisternasyd.wordpress.com/2016/01/13/21-januari-fadimedagen-malmo/
http://humanisternasyd.wordpress.com/2017/01/29/rapport-fran-fadimdagen-2017
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Humanism in Star Trek with Susan Sackett 
17e oktober höll vår inbjudne gäst Susan Sackett, produktionsassistent till Star Trek-ikonen Gene 
Roddenberry och styrelsemedlem i både American Humanist Association och International Humanist 
and Ethical Union, föredrag för oss om humanism i Star Trek. Detta följdes av ett rundabordssamtal 
där Susan berättade om hur hon hjälpte till att bygga upp humaniströrelsen i Phoenix, Arizona och 
hur de bedriver sin verksamhet. Arrangemanget hölls i IOGTs lokaler i Lund. 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/18/susan-sackett-och-tva-nordiga-timmar-om-star-trek-
och-humanism 

Besök på Lunds Konsthall 
29e april (efter verksamhetsberättelsens offentliggörande men innan årsmötet) besöker vi Lunds 
Konsthall och Albert Wikings utställning We Have A Dream. Om mod, medmänsklighet och 
människans rättigheter. Besöket följs av fika och samtal om vad dessa saker betyder för oss som 
humanister och hur vi kan arbeta för dessa värderingar. 

Årsmöte och övriga medlemsmöten 
Årsmötet 2016 hölls den 14 mars. Efter årsmötet höll framtidsanalytikern Troed Troedson ett 
föredrag med rubriken Traditioner är samhällsutvecklingens svarta hål. Mötet hölls på Ungdomens 
Hus i Malmö. 
 
Den 14 april höll vi medlemsmöte inför årets kongress i Stockholm. Syftet var att ge de valda 
ombuden och andra medlemmar möjligheten att diskutera motioner och övriga kongresshandlingar. 

Torgmöte 
27e augusti 2016 höll vi ett torgmöte med bokbord på Lilla Torg i Kristianstad. 

 

Kontakt med danska Humanistisk Samfund 
Den 14 maj närvarade ordförande Magnus Timmerby i en av ceremonierna för humanistisk 
konfirmation i Köpenhamn. 
 
Den 16-19 juni deltog styrelseledamot Ulf Nilsson i vårt danska systerförbunds Folkemøde på 
Bornholm. 

http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/18/susan-sackett-och-tva-nordiga-timmar-om-star-trek-och-humanism
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/18/susan-sackett-och-tva-nordiga-timmar-om-star-trek-och-humanism


HUMANISTERNA SYD 

7 

Övriga pubkvällar 
21e juni, på World Humanist Day, samlades vi för en pubkväll och samtal på Bishop’s Arms Norra 
Vallgatan i Malmö. 
 
15e november anordnade vi, tillsammans med Vetenskap och Folkbildning Skåne, pubkväll på Sir 
Toby’s i Malmö på temat Arkeologi och religion: Vad säger benlådorna? under ledning av fil.dr i 
arkeologi Martin Rundkvist. 

Övrig debatt 
1e Juli 2016. Humanisterna Syd skriver under på FEMENs uttalande / pressmeddelande mot barn- 
och tvångsäktenskap. 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/07/03/uttalande-mot-tvangsaktenskap 
 
8e augusti 2016. Ordförande Magnus Timmerby skriver efter Malmö Pride om behovet av att 
försvara HBTQ-rättigheter. 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/08/08/hbtq-rattigheter-maste-forsvaras 
 
4e oktober 2016. Ledamot Martin Karlsson skriver om ideologin som drivkraft bakom Jihadismen. 
Även i Humanisten nr 3/2016. 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/04/jihadisterna-drivs-av-sin-ideologi-fran-humanisten-nr-
3-2016 
 
5e september 2016. Ordförande Magnus Timmerby intervjuas av Sydsvenskan om behovet av ett 
sansad debatt om trosfrågor. 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/05/de-efterlyser-en-mer-sansad-debatt-om-trosfragor-
intervju-i-sydsvenskan 

Förbundsverksamhet / nationellt 
23 - 24e april 2016 hölls förbundskongressen (vartannat år). Som ombud är alla betalande 
medlemmar valbara (ledamöter i förbundsstyrelsen undantagna) och för Syds räkning åkte 6 ombud 
(antalet är beroende av lokalavdelningens medlemsantal) och 1 ersättare: Hans Stenström, ledamot 
Martin Karlsson, ledamot Catarina Löfqvist, ledamot Max Eskilsson, Susanne Gerthel, Johannes Flink 
och vice ordförande Caroline Bilander. Ordförande Magnus Timmerby var på plats i egenskap av sin 
roll som dåvarande ledamot i förbundsstyrelsen, alltså ej som ombud för Syd. Utöver val av 
förbundsstyrelse, motioner och övrig formalia diskuterades bl a den nya, kommande websidan och 
förbundets kommunikationsstrategi. 

http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/07/03/uttalande-mot-tvangsaktenskap
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/08/08/hbtq-rattigheter-maste-forsvaras
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/04/jihadisterna-drivs-av-sin-ideologi-fran-humanisten-nr-3-2016
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/04/jihadisterna-drivs-av-sin-ideologi-fran-humanisten-nr-3-2016
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/05/de-efterlyser-en-mer-sansad-debatt-om-trosfragor-intervju-i-sydsvenskan
http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/10/05/de-efterlyser-en-mer-sansad-debatt-om-trosfragor-intervju-i-sydsvenskan
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19 - 20 november 2016 genomförde förbundet den årliga höstkonferensen på ABF i Stockholm. Som 
brukligt bestod den av workshops och föredrag på olika ämnen, bl a Barns religionsfrihet – 
Gränsdragningsproblematik? under ledning av förbundsstyrelsen 1e vice ordförande Emilia Ericson, 
och Förortsfeminism – Vad kan Humanisterna göra? med Dinky Daruvala, ledamot i lokalavdelning 
Värmland och förbundsstyrelsen, samt Esme Guler och Zeliha Dagli, båda framträdande röster bland 
förortsfeministerna och nyblivna medlemmar i Humanisterna. Stora punkter det här året var 
presentationen av det nordiska humanistmanifestetet undertecknat av samtliga humanistiska 
förbund i Norden (svenska Humanisterna, norska Human-Etisk Forbund, isländska Siðmennt, danska 
Humanistisk Samfund, färöiska Humanistafelag Føroya och båda finska förbund Vapaa Ajattelijat och 
Humanisti), samt utdelningen av det årliga Hedeniuspriset som denna gång tilldelades RFSL 
Newcomers för deras arbete med och stöd för asylsökande som flytt förföljelse för sin sexuella 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Höstkonferenserna är öppna för alla medlemmar och från 
Syd deltog ledamot Martin Karlsson, ordförande Magnus Timmerby och Barshank Kheder. 

 
humanisternasyd.wordpress.com/2016/11/27/humanisternas-hostkoferens-2016 
 
11e mars 2017 genomförde förbundet en workshop i argumentationsteknik på ABF i Stockholm. 
Syftet med workshopen var att utveckla vår teknik vad det gäller att skriva debattartiklar, delta i 
debatter och i intervjuer. Förtroendevalda såväl som aktiva medlemmar var inbjudna och från Syds 
sida deltog vice ordförande Caroline Bilander och ledamot Martin Karlsson. 
 
1 - 2e april 2017 anordnades Humanistforum (genomförs de år förbundskongressen inte äger rum) 
på Svenska Migrationscentret i Karlstad i samarbete mellan Humanisterna Värmland och förbundet. 
Fyra diskussionspass genomfördes på ämnena Alternativa fakta och riktig vetenskap, Religiösa 
friskolor/barns religionsfrihet, Statligt stöd till trossamfund / livsåskådningsorganisationer och Vad 
är vår lokalavdelnings största utmaning? Från Syds styrelse deltog vice ordförande Caroline Bilander 
och ledamot Martin Karlsson. 
 

http://humanisternasyd.wordpress.com/2016/11/27/humanisternas-hostkoferens-2016
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MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
Under året har vi utökat vår utåtriktade kommunikation och genomfört ett antal förändringar. 

Facebook 
Under året omvandlades Humanisterna Syds Facebookanvändare (user) till en sida (page) för att 
tydliggöra informationsflödet från föreningen. På sidan publicerades all officiell information från 
Humanisterna Syd, bl a inkluderande Facebook-event för vår utåtriktade verksamhet med möjlighet 
för intresserade att anmäla sig. 
facebook.com/humanisterna.syd 
 
Vår diskussionsgrupp, Humanisterna Syd - Öppet forum, har fortsatt som diskussionsplattform för 
medlemmar och intresserade. 
facebook.com/groups/humanisternasyd 

Meetup 
I april 2016 skapades en sida på meetup.com. Meetup är ett socialt nätverk och en portal, på 
flertalet plattformar inkl web, Android och iOS, med ca 30 miljoner användare världen över som 
fokuserar på att samla människor baserat på olika ämnen och intressen. Vår utåtriktade verksamhet 
presenteras numera där i form av s k Meetups (liknande Facebook-events) med möjlighet för 
intresserade att anmäla sig. 
meetup.com/Humanisterna-Syd 

Instagram 
I augusti 2016 skapades ett konto på Instagram. Instagram är en social nätverkstjänst med ca 600 
miljoner användare centrerad runt delning av bilder. Vår utåtriktade verksamhet presenteras där. 
instagram.com/humanisternasyd / @humanisternasyd 

Hemsidan 
Förbundet lanserade i mars 2017 en ny hemsida med undersidor för lokalföreningarna. Där har vi 
presenterat grundläggande information om vår verksamhet, styrelsen och våra informationskanaler. 
Sidan innehåller även ett gemensamt kalendarium för lokalavdelningarna där vi la upp eventen som 
ingår i vår utåtriktade verksamhet. 
humanisterna.se/syd 
 
Vår egen sida har varit vår primära kanal på webben, där vi publicerat officiell information om vår 
verksamhet, presentationer om våra events, funderingar i form av debattartiklar mm. Våra event har 
även lagts upp på websidans kalendarium (Google calendar). 
humanisternasyd.wordpress.com 
 

http://facebook.com/humanisterna.syd
http://facebook.com/groups/humanisternasyd
http://meetup.com/Humanisterna-Syd
http://instagram.com/humanisternasyd
http://humanisterna.se/syd
http://humanisternasyd.wordpress.com/


HUMANISTERNA SYD 

10 

 


	FORMALIA
	Valberedningen ansvarig för förslag till styrelse och revisorer
	Styrelsen under 2016, vald på årsmötet
	Revisorer valda på årsmötet
	Valberedning vald på senare medlemsmöte

	VÅR VERKSAMHET
	Styrelsen
	Humanistfika
	Skolbesök
	Studiecirklar
	Pride
	Studentmässor på LU och MAH
	Påvebesöket
	Fadimedagen
	Humanism in Star Trek with Susan Sackett
	Besök på Lunds Konsthall
	Årsmöte och övriga medlemsmöten
	Torgmöte
	Kontakt med danska Humanistisk Samfund
	Övriga pubkvällar
	Övrig debatt
	Förbundsverksamhet / nationellt

	MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION
	Facebook
	Meetup
	Instagram
	Hemsidan


