
Verksamhetsberättelse Humanisterna Kalmar 2016

1. Inledning
Humanisterna Kalmars styrelse lämnar härmed verksamhetsberättelse för perioden mars 
2016 - februari 2017.

2. Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret sett ut såhär:

Nina Cederberg, ordförande (2015-2017)
Fredrik Ahlgren, sekreterare (2015-2017)
Lennart Pettersson, kassör (2016-2018)
Carl Gustaf Olofsson, ledamot (2016-2018)
Henrik Brosenius, ledamot (2015-2017)
Björn Brändewall, ledamot (2016-2018)
Niklas Cedergren, ledamot (2015-2017)

3. Årsmöte
Förra årsmötet hölls söndagen den 13 mars 2016 på Kalmar konstmuseum. 

4. Revisorer
Till revisorer utsågs vid förra årsmötet Arne Göth och Per-Ove Lindeman. 

5. Valberedning
Till valberedning utsågs vid förra årsmötet Kjell Sundberg och Mikael Svanholm.

6. Medlemmar
Lokalavdelningen består av Humanisternas medlemmar i Kalmar län, Blekinge län och delar 
av Kronobergs län.

7. Genomförda aktiviteter
Öppna arrangemang

Vi har under året arrangerat fyra föreläsningar och fyra filosofiska caféer. Vi har haft 
föreläsningar med Cecilia Jonsson (årsmötet 2016), författaren Inga-Lisa Sangregorio, 
professor Dan Larhammar och professor Erland Sellberg. Ett femte arrangemang med Patrik
Lindenfors som föreläsare fick ställas in på grund av snökaos i Stockholm. Samtliga 
arrangemang har varit öppna. ABF är med som samarbetspartner för samtliga. De filosofiska



caféerna har genomförts i samarbete med Byteatern och ABF. Föreläsningen med Inga Lisa 
Sangregorio arrangerades i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF. Föreläsningen 
med professor Erland Sellberg genomfördes på Teatervallen och var ett samarbete med 
Kalmar kommuns historievecka inom ramen för den årligt återkommande veckan Ljus på 
Kultur.  

Föreläsningarna med Cecilia Jonsson, Inga-Lisa Sangregorio och Dan Larhammar är 
inspelade på video. Inga-Lisa Sangregorio är även intervjuad på video. Intervjuerna är ett 
koncept som vi först testade hösten 2014. Under 2015 och 2016 har vi intervjuat de flesta 
huvudpersoner i våra arrangemang. Intervjuerna har gjorts av Madeleine Ahlgren och 
Fredrik Ahlgren. Henrik Brosenius har varit huvudansvarig för videoinspelningarna och 
redigeringen. Vid inspelningarna har han haft assistans av Lennart Pettersson, Fredrik 
Ahlgren och Carl Gustaf Olofsson. Inget är inspelat från de filosofiska caféerna. 

Videoinspelningarna hittas under fliken ”Video” på Humanisterna Kalmars blogg 
www.humanisternakalmar.se, eller direkt på Youtube på kontot ”Humanisterna Kalmar”.   

Föreläsningar
Som inledning på Humanisterna Kalmars årsmöte den 13 mars 2016 hölls en öppen 
föreläsning av Cecilia Jonsson, dåvarande ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse och 
lektor i socialt arbete på Linnéuniversitetet i Växjö. Rubrik: ”Humanisterna för öppenhet, 
tolerans och religionsfrihet”. I föreläsningen tryckte hon mycket på värderingar som kanske 
inte i första hand förknippas med Humanisterna, så som just religionsfriheten. Många av 
missuppfattningarna kring Humanisterna som förbund rör sig kring att vi vill förbjuda all typ 
av religion, vilket naturligtvis inte stämmer. Föreläsningen avslutades med en diskussion 
kring hur Humanisterna uppfattas, och hur vi skulle önska att vi uppfattades. 

Den 12 april arrangerade vi i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek föreläsning och 
boksamtal med författaren och journalisten Inga-Lisa Sangregorio kring hennes då 
nyutkomna bok "Den sista friheten. Om rätten till vår död”. Lokalen var i princip fullsatt, med 
ett 50-tal besökare. Inga-Lisa berättade om sin egen kamp mot sin cancer, och hur arg det 
gjort henne att hon inte själv får bestämma över hur hon vill avsluta sitt liv, om bara lidande 
och smärta återstår. Hon förespråkar att vi i Sverige ska införa en liknande lag som finns i 
flera delstater i USA, den så kallade Oregonmodellen, där läkare kan skriva ut en dödlig dos 
medicin som patienten sedan tar själv. För den som är intresserad av denna fråga kan 
hennes bok varmt rekommenderas! 

“Kan akupunkturnålar sticka hål på min aura?” Så löd den fängslande rubriken på professor 
Dan Larhammars föreläsning som Humanisterna Kalmar anordnade den 12 maj. Under en 
dryg timme föreläste Larhammar om alternativmedicinska påståenden och jämförde dem 
med den vetenskapliga metoden. I en värld av alternativa fakta visade han upp exempel på 
en mängd olika produkter som lovar mycket men håller tunt. Eller vad sägs om att köpa ett 
par kuddar som man fäster mot huden och som suger ut 2,5 kilogram kroppsfett per vecka? 
Det låter naturligtvis för bra för att vara sant eftersom det inte är sant. Larhammar tog upp 
mängder av liknande exempel men redogjorde även för alternativmedicinens förvirrande 
språkbruk och terminologi.
Föreläsningen hölls i en sal på Linnéuniversitetet och lockade ett trettiotal roade åhörare.

http://www.humanisternakalmar.se/


Torsdagen den 3 november höll Erland Sellberg, professor i idéhistoria, en föreläsning 
under rubriken "1600-talets Sverige under europeisk influens". Föreläsningen hölls på 
Teatervallen. Den ingick i Kalmars historievecka 2016 på temat "Möt stormaktstiden i 
Kalmar" som i sin tur var ett arrangemang inom ramen för Kalmar kommuns årligen 
återkommande kulturvecka under rubriken ”Ljus på kultur”. Föreläsningen direktsändes i 
Ljus på Kulturs för året nyöppnade YouTubekanal. Om man öppnar YouTube och skriver 
“Ljus på Kultur” i sökrutan så hittar man föreläsningen nedsparad.  

Filosofiska caféer
Under våren 2016 har vi anordnat 4 filosofiska caféer tillsammans med Byteatern och ABF. 
Platsen har varit Byteaterns trevliga café. Ramen har varit att vi öppnat lokalen 17.40 då 
också enkel fika för 20 kr har funnits tillgänglig. Vi har börjat 18.05 och försökt sätta punkt 
19.55. Vi har stängt lokalen 20.20. Under hösten 2016 har det inte anordnats några 
filosofiska caféer - och inga är planerade under våren 2017. En anledning är att Byteatern 
behövde frigöra sitt café under ett ombyggnadsskede. Humanisterna Kalmar har inte haft 
den energi som behövts för att hitta ett nytt koncept, ny lokal och nya samarbetspartners. 
Vad gäller såväl teman och inledare som det aktuella läget så hittar man det under fliken 
“Filosofiska caféer” på Humanisterna Kalmars blogg.      

Kalmarsund Pride
I år gick Humanisterna Kalmar i pridetåget när detta anordnades i Kalmar den 10 september.
Ett tiotal personer slöt upp bakom vår banderoll “Humanisterna - Vi tror på kärleken”. Fina 
bilder från arrangemanget finns bland annat på vår forumsida på Facebook.

Välkomstmässa på Linnéuniversitetet
Den 14 september anordnade Linnéuniveristetet sin välkomstmässa för nya studenter. Nina 
Cederberg och Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar var där för att träffa nya 
studenter och diskutera livsåskådningsfrågor. 

Pubar
Även i år har det hållits humanistisk/skeptisk pubträff den första måndagen i varje månad kl 
17 på puben “Satan i gatan” i Kalmar. Oftast kommer omkring 15 personer på dessa träffar 
för att diskutera aktuella humanistiska frågor, umgås och förstås testa sina kunskaper i 
kvällens humanistiska quiz. Vinnaren i quizen får, förutom den stora äran, ordna nytt quiz till 
nästa pub. 

Träffar för nya medlemmar och intresserade
Under året har styrelsen provat hålla träffar för nya medlemmar och intresserade, dit man 
kan komma utan föranmälan. Träffarna har ägt rum på Kullzenska caféet i Kalmar, lördag 14 
maj och lördag 29 oktober, och annonserades via nyhetsbrev och Facebook-evenemang. 
Den första träffen var mycket välbesökt, bortåt 10 deltagare. Den andra träffen hade bara 1 
deltagare förutom styrelsemedlemmar. Var det nyhetens behag som lockade folk första 
gången? Svårt att avgöra med så få datapunkter. Flera deltagare uppgav att de uppskattade
en möjlighet att träffa andra humanister då de normalt inte kan delta på de månatliga 
pubträffarna, som alltid är på måndagar.



Massmedia
Vårt arrangemang med Inga-Lisa Sangregorio den 12 april kring dödshjälp 
uppmärksammades med ett fint reportage i Kalmartidningen av journalisten Janne Adéen. 
Det resulterade även i en sur och okunnig ledare i Barometern. Se vidare under fliken 
“Media” på Humanisterna Kalmars blogg. Där kommenteras även ledaren. 

YouTube
Föreläsningarna har videofilmats och publicerats på YouTube. Under 2016 har vi haft 18862 
visningar med totalt 206 762 visade minuter.

Sociala medier
Facebook-aktivitet: Numera har vi både en grupp och en sida. Gruppen används för öppna 
diskussioner medan sidan används för att kunna sprida information och göra reklam för våra
arrangemang. Gruppen har 136 medlemmar och sidan har 137 gilla-markeringar.

Bloggen
Har hitintills totalt haft 31 681 visningar (13.2.2017). Vid ungefär samma tid 2016 hade vi 
haft 22 895 visningar. Vi försöker att vara flitiga med att uppdatera bloggen med vad som är 
på gång, och vad som har hänt. 

8. Slutord
Det har varit ett aktivt och roligt år i Humanisterna Kalmar. Vi är särskilt glada att vi i år 
kunde gå med i prideparaden, och därmed kunde synas lite utanför vår inre krets. Målen vi 
satte upp i början av året, med fyra större föreläsningar, filosofiska caféer och deltagande i 
samhällsdebatten får anses vara uppnådda.

Med detta tackar styrelsen för året som gått och hälsar den nya styrelsen välkommen. 

Nina Cederberg Fredrik Ahlgren

Lennart Pettersson Henrik Brosenius

Carl Gustaf Olofsson Björn Brändewall

Niklas Cedergren
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