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1. Inledning 
Humanisterna Kalmars styrelse lämnar härmed verksamhetsberättelse för perioden mars 
2017 - mars 2018. 

2. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret sett ut såhär: 
 
Fredrik Ahlgren, ordförande (2016-2018) 
Björn Brändewall, sekreterare (2016-2018) 
Lennart Pettersson, kassör (2016-2018) 
Carl Gustaf Olofsson, ledamot (2016-2018) 
Niklas Cedergren, ledamot (2017-2019) 
Elin Johansson, ledamot (2017-2019) 
Anders Ingvarsson, ledamot (2017-2019) 

3. Årsmöte 
Förra årsmötet hölls söndagen den 12 mars 2017 på Kalmar konstmuseum.  

4. Revisorer 
Till revisorer utsågs vid förra årsmötet Arne Göth och Mikael Svanholm. 

5. Valberedning 
Till valberedning utsågs vid förra årsmötet Kjell Sundberg och Nina Cederberg. 

6. Medlemmar 
Lokalavdelningen består av Humanisternas medlemmar i Kalmar län, Blekinge län och delar 
av Kronobergs län. Totalt antal medlemmar i slutet av 2017 är 133 st, varav 20% är kvinnor. 
Medelåldern för alla medlemmar är 56 år varav för kvinnorna är 52 år och för männen 57 år. 
Yngsta medlemmen är 25 år och äldsta 89 år. 
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7. Genomförda aktiviteter 

7.1 Öppna arrangemang 
 
Varför är det så svårt att förstå att allt har ett slut? Ett samtal mellan Ulf Danielsson och 
Therese Uddenfeldt den 12 februari om klimat, ändliga resurser och vårt sätt att leva. 
Platsen var scenen mitt i biblioteket på Kalmar Stadsbibliotek. Det blev ett viktigt och 
engagerande samtal om våra stora framtidsfrågor. Över 120 personer kom vilket är rekord 
för ett arrangemang av Humanisterna Kalmar. .  
 
Birgitta Forsman, fil dr, med forskningsetik och vetenskapsteori som specialiteter, gästade 
oss den 4:e december. Hon höll sin föreläsning på en ordinarie månadspub på Park 
Hermina. Rubriken var “Gudlös etik”, som också är titeln på en av hennes böcker. 40 
personer kom och publokalen var fullsatt. Det var värdefullt med den sociala kontaktyta som 
uppstod genom att vi började med mat och dryck och prat från kl 17. Föreläsningen började 
kl 18. Ett mycket lyckat arrangemang. 
 
Cathrine Felix, filosof, verksam i Oslo, gästade Humanisterna Kalmar den 16:e november, 
som sammanföll med Unescos Filosofins dag. Rubriken på hennes föreläsning var “Sekulär 
andlighet - nonsens eller något viktigt”. Platsen Kalmar Stadsbibliotek - scenen mitt i 
biblioteket. Andliga upplevelser och andlig utveckling förbinds ofta med föreställningar om en 
övernaturlig verklighet oberoende av människan. Cathrine Felix hävdade bestämt att andliga 
upplevelser var något universellt mänskligt oberoende av traditionella religiösa 
föreställningar. Med hjälp av tänkare från den internationella scenen vidgade Cathrine Felix 
perspektivet på andlighet och andliga upplevelser. Strax över 40 personer var på plats.  
 
“Einstein, troende eller ateist” var rubriken på idéhistorikern Per Sundgrens föreläsning 
den 25:e september. Platsen var Kalmar stadsbibliotek - mitt i biblioteket. De senaste 
årtiondena har Einstein ofta lyfts fram som ett stöd för traditionell religiositet. Per Sundgren 
problematiserade detta utifrån ett initierat perspektiv. Bakgrunden är att Einstein i en essä 
1930 uttryckte sin förbundenhet med vad han kallade kosmisk religiositet. Han tog samtidigt 
avstånd från religiositet som byggde på föreställningar om en personlig gud. Då väckte 
Einsteins syn hård kritik från etablerade teologer. Det var en intressant och stimulerande 
föreläsning. Strax över 40 personer var där.  
 
Gud ett hjärnspöke, 23:e april. Christer Sturmark debatterade med Vesa Annala, pastor i 
Adventkyrkan. Det var ett arrangemang av Lorensbergskyrkan och Adventkyrkan.  
 
Videoinspelningarna hittas under fliken ”Video” på Humanisterna Kalmars blogg 
www.humanisternakalmar.se, eller direkt på Youtube på kontot ”Humanisterna Kalmar”.  

http://www.humanisternakalmar.se/


4 

7.2 Kalmarsund Pride 
Även i år gick Humanisterna Kalmar i pridetåget när detta anordnades i Kalmar den 9:e 
september. En handfull personer slöt upp bakom vår banderoll “Humanisterna - Vi tror på 
kärleken”. Fina bilder från arrangemanget finns bland annat på vår forumsida på Facebook. 

7.3 Välkomstmässa på Linnéuniversitetet 
Den 5:e september anordnade Linnéuniveristetet sin välkomstmässa för nya studenter. 
Fredrik Ahlgren, Björn Brändewall och Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar var 
där för att träffa nya studenter och diskutera livsåskådningsfrågor. Det var ett par väldigt 
intressanta diskussioner och lärdomen är att vi nog borde visa oss mer där yngre människor 
och studenter vistas. 

7.4 Pubar 
Det har stadigt hållits en pub den första måndagen varje månad under året, med något 
undantag i semestertider. I år har vi bytt lokal och träffas numera i Park Hermina som 
erbjuder ett bra pris på både mat och dricka. Lokalen passar också mycket bättre för 
diskussioner, och vid ett par tillfällen har styrelsen också haft styrelsemöte i anslutning till 
puben. Vid vissa tillfällen är det ganska få, men oftast kan det samlas runt 10-15 personer. 
Traditionsenligt hålls också ett quiz i samband med pubarna. 
 
Pubarna är möjligtvis den mest traditionstyngda biten Humanisterna i Kalmar har. 

7.5 Humanistcafé sista lördagen i månaden 
 
Den sista lördagen varje månad, eller i anslutning till löning, så har vi den senaste delen av 
2017 anordnat en träff för medlemmar på ett café på lördagsförmiddagen. Träffen har hållts 
på Kullenzka cafét och vi har varit mellan 3-8 personer. Förhoppningen är att detta ska 
kunna erbjuda en ny träffyta för de som inte vill eller har möjlighet att träffas på puben. Det 
skapar också utrymme för andra typer av samtal då ett café inbjuder till en lugnare mer 
samtalsvänlig miljö. 
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8. Kommittéer 
 
Som ett led i att utveckla lokalavdelningens verksamhet, göra det enklare för medlemmar att 
engagera sig samt att lyfta ut en viss arbetsbörda från styrelsen har två kommittéer startats. 
En ceremonikommitté som leds av Nina Cederberg med syfte att främja 
ceremoniverksamheten på ett lokalt plan, samt en integrationskommitté som leds av Elin 
Johansson med syfte att främja vårt integrationsarbete även detta inom närområdet.. 

9. Massmedia 
 
Debattartikel måndagen den 4 december i Östra Småland. Det var samma dag som 
sedan Birgitta Forsman höll sin föreläsning på puben/restaurangen Park Hermina. Fredrik 
Ahlgren och Carl Gustaf Olofsson från styrelsen i Humanisterna Kalmar var undertecknare. 
Rubrik: "Befria moralen från religionens tvångströja".  
 
Debattartikel måndagen den 12 februari i Östra Småland med rubriken "Hur ska vi ta 
ansvar för framtidens livsvillkor". Det var samma dag som arrangemanget på Kalmar 
Stadsbibliotek där Therese Uddenfeldt och Ulf Danielsson samtalade om det sköra klot vi 
lever på och vårt ansvar för framtida generationer utifrån rubriken "Varför är det så svårt att 
förstå att allt har ett slut". En närmre presentation av såväl arrangemanget som Ulf 
Danielsson och Therese Uddenfeldt finns här på bloggen. 
Länk till Östra Småland! 
 
Utöver ovanstående debattartiklar har vi fått två mindre blänkare i lokalpressen, inför Birgitta 
Forsmans föreläsning kom ett litet avsnitt om sekulär moral en vecka innan. En blänkare i 
Barometern Inför Cathrine Felix föreläsning om sekulär andlighet. 
 
Vidare information hittas under fliken “Media” på Humanisterna Kalmars blogg.  

10. Sociala medier 

10.1 Facebook 
 
Humanisterna Kalmars Facebook-sida är vår primära kanal för marknadsföring och 
skapande av evengemang. Vår Facebook-sida har totalt 177 “gilla”-markeringar. Vid varje 
evengemang har vi marknadsfört för i storleksordningen 50-100kr för att på så sätt nå ut till 
fler. 

  

http://www.ostrasmaland.se/debatt/befria-moralen-fran-religionens-tvangstroja/
http://www.humanisternakalmar.se/2018/01/klimat-miljo-och-vart-satt-att-leva.html
http://www.ostrasmaland.se/debatt/hur-ska-vi-ta-ansvar-for-framtidens-livsvillkor/
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10.2 Bloggen 
 
Har hitintills totalt haft 38 622 visningar (1.3.2018). Vid ungefär samma tid 2017 hade vi haft 
31 681 visningar. Under fliken “På gång” hittar man information om vad som händer. Där 
finns även länkar till samtliga nummer av Humanisten i pdf-format. Alla arrangemang 
presenteras fylligt i en egen blogg. Ibland kommer det reportage efter arrangemangen. 
Under fliken “Video” hittar man samtliga videoinspelningar som gjorts av Humanisterna 
Kalmar. Såväl debattartiklar som andra skriverier i media om Humanisterna Kalmar hittas 
under fliken “Media”. Under fliken “Styrelse” hittar man en presentation av sittande styrelse 
och information om styrelsesammansättning genom åren. Informationen om styrelsen är den 
enskilt mest nedladdade sidan.  

10.3 Youtube 
 
Vi har för avsikt att alltid videofilma våra föreläsningar med en kompletterande intervju innan. 
Föreläsningarna publiceras på Youtube och annonseras även på Facebook efter publicering.  
 
Mellan den 170101-171231 har vi haft 10938 visningar med totalt  107 543 visade minuter, 
vilket motsvarar 74 dygn visat videomaterial. Medeltiden för visning ligger på strax under 10 
minuter. Det har genererat 14 kommentarer, 48 “likes” och 14 “dislikes”. Den mest populära 
videon är “Att växa upp i en sekt och att lämna den” av Vera Lanängen som publicerades 
2015, den står för nästan 40% av all genererad trafik. Den näst mest populära är 
professorssamtalet “Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv.” 
med Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Ingvar Johansson, även denna inspelad 2015. Som  
nummer tre kommer “Ateism - en öppen föreläsning” av Anders Hesselbom, inspelad 2013. 
 
 

 
Fig. 1. Könstillhörighet baserat på video. 
 
Som visat i Figur 1 är det övervägande del kvinnor som varit intresserade av föreläsningen 
om sekter av Lanängen. Övergripande är det totalt mestadels män. 
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Fig. 2. Könstillhörighet och ålder. 
 
Som kan ses i Figur 2 är den övervägande andelen kvinnor av yngre ålder, och demografin 
för män är den omvända. 
 
Sammanfattningsvis bedöms Youtube som kanal vara en framgångsrik väg att nå ut med 
våra aktiviteter till ett större forum. 

11. Slutord 
 
Med detta tackar styrelsen för året som gått och hälsar den nya styrelsen välkommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Ahlgren Björn Brändewall 
 
 
 
Lennart Pettersson Carl Gustaf Olofsson 
 
 
 
Elin Johansson Anders Ingvarsson 
 
 
Niklas Cedergren 


