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1. Inledning 
Humanisterna Kalmars styrelse lämnar härmed verksamhetsberättelse för perioden mars 
2019 - mars 2020. 

2. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått utavr: 
 
Elin Lönnqvist, ordförande  (2019-2020) 
Lennart Pettersson, kassör (2018-2020) 
Carl Gustaf Olofsson, ledamot (2018-2020) 
Anders Ingvarsson, ledamot (2019-2021) 
Christian Williamsson, ledamot (2018-2020) 
Frauke Sontberg, ledamot (2019-2021) 
Viktor Emlund, ledamot (2019-2021) 

3. Årsmöte 
Förra årsmötet hölls söndagen den 30 mars 2019 på Hotell Witt.  

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

5. Valberedning 
Till valberedning utsågs vid förra årsmötet Nina Cederberg och Fredrik Ahlgren. 

6. Medlemmar 
Lokalavdelningen består av Humanisternas medlemmar i Kalmar län, Blekinge län och delar 
av Kronobergs län. Totalt antal medlemmar i slutet av 2019 är 102 st, varav 20 % är kvinnor. 
Medelåldern för alla medlemmar är 58 år varav för kvinnorna är 54 år och för männen 59 år. 
Yngsta medlemmen är 27 år och äldsta 91 år. 
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7. Genomförda aktiviteter 

7.1 Öppna arrangemang 

 
Den 21 januari 2019 höll docent Martin Gren från Linnéuniversitetet en tankeväckande och 
utmanande pubföreläsning på Park Hermina. Rubrik: “Att vara människa i antropocen”.  
 
Den 4 mars 2019 arrangerade Humanisterna Kalmar ett panelsamtal med rubriken “Klimat 
och ändliga resurser - en moralisk fråga?!”. Paneldeltagare: Nina Wormbs, civilingenjör och 
fil.dr från KTH, Billy Larsson, fil.dr, psykolog, psykoterapeut och författare och Pella Thiel, 
ordförande i den svenska omställningsrörelsen. Carl Gustaf Olofsson och 
Elin Lönnqvist, styrelseledamöter i Humanisterna Kalmar skötte presentation och 
moderatorskap. Mellan 80 och 85 personer hade hittat till scenen mitt i biblioteket. 
Arrangemanget genomfördes i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek, Folk och Frö och med 
stöd av ABF Kalmar Län och Linnéuniversitetet. Arrangemanget videofilmades. Det gjordes 
även videointervjuer med paneldeltagarna var för sig innan arrangemanget. Innan 
arrangemanget var Nina Wormbs och Billy Larsson med i det direktsänt inslag i P4 Kalmar.  
 
10 oktober höll Maha Nasser en föreläsning med rubriken “Experiences in Yemen and 
Sweden - culture and women's rights” på Kalmar stadsbibliotek. Maha Nasser är 
fristadsförfattare i Växjö sedan hösten 2018. Hon har varit verksam som journalist och 
programledare i Jemen. Hennes passion som journalist är demokrati, mänskliga rättigheter och 
kvinnans rättigheter. När inbördeskriget bröt ut i Jemen växte det fram starka krav på att välja 
sida. Om man vägrade blev det formligen livsfarligt att driva de frågor som var - och är - Maha 
Nassers passion. Många journalister har dödats. Föreläsningen hölls på engelska. Strax över 30 
personer hade hittat dit.  
 
29 januari 2020  hölls ett samtal mellan Åsa Kadowaki och Viktor Emlund och evenamange hette 
“Livet kan vara sjukt jobbigt” på Kalmar stadsbibliotek. Åsa och Viktor diskuterade olika 
förändringar de skulle vilja se för att folk ska klara oss bättre i ett samhälle där det talas mer än 
någonsin om stress och psykiskt illamående. Åsa är psykiatriker, KBT-psykoterapeut och 
författare. Viktor Emlund är läkare och sitter i styrelsen för Humanisterna i Kalmar. Över 90 
deltagare lyssnade på evenemanget.  
 
11 mars 2020 hade Patrik Lindenfors ett föredrag om sin bok Det kulturella djuret på Kalmar 
stadsbibliotek. Patrik arbetar som forskare i biologisk och kulturell evolution vid Stockholms 
universitet. Föredraget handlade om den senaste forskningen om att människans 
informationshantering är mycket unik och att det förändrat världen och människan mycket. Då 
det precis varit utbrott av corona så var det bara drygt 20 besökare.  
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Samtliga arrangemangen har videofilmats. Det kan ta kortare eller längre tid innan 
videofilmerna är klara. Men då kan dom hittas såväl under fliken “Video” på Humanisterna 
Kalmars blogg som på Humanisterna Kalmars Youtubekanal.  

 

7.2 Kalmarsund Pride 

Den 7 september var det prideparad. Ett tiotal personer slöt upp bakom vår banderoll 
“Humanisterna - Vi tror på kärleken”. Deltagarna var från 0-68 års ålder. Fina bilder från 
arrangemanget finns bland annat på vår sida på Facebook. 
 

7.3 Pubar 

Det har hållits en pub-träff den första måndagen varje månad, med något undantag i 
semestertider. Vi träffats först på Park Hermin men efter sommaren provade vi att byta såväl 
lokal till Lilla puben och veckodag till första onsdagen varje månad. Vid ett par tillfällen var 
det ganska få deltagare bara 4 stycken, men oftast har det deltagit runt 10-15 personer. 
Oftast har det arrangerats ett quiz i samband med pubarna. Träffarna är uppskattade bland 
såväl medlemmar som länge varit med Humanisterna till personer som är nya i föreningen.  
 

7.4 Humanistcafé tredje lördagen i månaden 

Under 2019 har vi anordnat caféträffar tredje lördagen i månaden för medlemmar och 
nyfikna. Vi har hållit till på Kullzenska cafeét mellan kl 10 och kl 12. Vi har varit mellan 3-8 
personer. De medlemmar som kommer till caféet är ofta inte samma som deltar på våra 
pubar. Cafémiljön innebär en större möjlighet att föra en mera organiserat rundabordssamtal 
kring någon eller några humanistfrågor. Nina Löthman och Arne Göth har sedan 2018 
fortsatt att hålla i caféträffarna.  
 

7.5 Kasese Humanist School i Uganda - samarbete och stöd 

Under år 2018 etablerades ett samarbete med Kasese Humanist School i Uganda (KHS). 
Skolan som startades 2011 driver idag tre “primary schools” och en “secondary school” med 
humanistisk inriktning i området kring staden Kasese i västra Uganda. Skolan strävar mot att 
nå egen självförsörjning och självfinansiering men stöds till dels av humanistiska och 
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ateistiska organisationer från fr.a. USA och Kanada (Brighter Brains Institute och Atheist 
Alliance International). Samarbete skolor emellan sker även med övriga i dagsläget 11 
humanistiska skolor i Uganda. Under år 2019 har skolan utvecklats bra och de tidigare 
problemen vid framförallt skolenheten i Kahendero tycks nu till stor del undanröjda. Vid 
Kahendero har bla en ny skolsal byggts. Många utvecklingsprojekt pågår och utvecklas. 
Som exempel kan nämnas; sjukvårdsklinik, bilverkstad, förbättrade vatten- och 
sanitetsanläggningar, skolträdgårdar, bibliotek samt ökade arealer med odlingar för 
skolmatsförsörjning. Vid utgången av år 2019 fanns sammantaget 652 elever vid skolans 
olika campus och utbildningar.  
 
Humanisterna Kalmar har under året inte bedrivit något organiserat bistånd till Kasese 
Humanist Schools. Flera medlemmar sponsrar däremot på eget initiativ elever och olika 
andra verksamheter vid KHS, liksom vid de två humanistiska skolorna som är under 
uppbyggnad i Kanungu (Kanungu Secular Schools Project) längre söderut i landet. 
Humanisterna centralt har fr.o.m. 2020 ett nytt hjälpmål för HumanistHjälpen,  Katumba 
Parents Humanist Nursery & Primary School i Uganda. En föräldradriven byskola nära 
Bundibugyo vid gränsen mot Kongo. 
 
På Humanisterna Kalmars blogg finns en flik som heter “Uganda”. Där informerar vi om våra 
kontakter med Kasese Humanist School m.fl. skolor och projekt. Vidare sker fortlöpande 
information om de humanistiska skolorna i Uganda via Facebook-sidan Humanisterna 
Kalmars Forum.  
 

8. Kommittéer 
 
Ceremonikommittén leds av Nina Cederberg. Hon utför själv barnvälkomnanden i Kalmar 
Län, hon gör det i egen regi och finns som stöd för andra medlemmar som skulle intressera 
sig för att få kunskap om hur man kan leda ett barnvälkomnande.  
 
Elin Lönnqvist, Frauke Sontberg och Viktor Emlund har förberett för att få till en humanistisk 
konfirmation och är deltagare i så kallade konfa-gruppen. Ambitionen är att hitta 10-13 
ungdomar som är intresserade av att diskutera livets stora frågor med konfa-gruppen som 
handledare. Tanken är att det ska vara 5 träffar på eftermiddagar, en lägerhelg och en 
ceremoni. Samarbete med ABF har initierats för att ha en lokal att ha workshops med 
tillsammans med ungdomarna. Affischer och broschyrer har designats och delats ut. Lokaler 
för lägerhelg och ceremoni har undersökts noga och planerad handledarutbildning från 
Humanisterna Stockholm ska komma till konfa-gruppen för att på ett pedagogiskt sätt låta 
ungdomarna reflektera över livet och förhoppningsvis få nya och bra bekantskaper.  
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9. Sociala medier 

9.1 Facebook 

 
Humanisterna Kalmars Facebook-sida är vår primära kanal för marknadsföring och 
skapande av evengemang. Vår Facebook-sida har totalt 276  “gilla”-markeringar. Vid varje 
evengemang har vi marknadsfört för 100 - 300 kr för att på så sätt nå ut till fler personer. 

 
 
 

9.2 Bloggen 

 
Statistik: Bloggen har sedan starten 2011 haft 58 859 sidvisningar (1 mars 2020). Antalet 
öppnade sidor var ca 5000 för det gångna året räknat från samma tid 2019. Föregående 
period  mars 2018 - mars 2019  var antalet sidöppningar ca 15 000. Den stora skillnaden 
beror sannolikt på ogenomtänkt spariver. Vi hade under flera år en egen domänadress, 
www.humanisternakalmar.se,  kopplat till bloggen. Det kostar ca 150 kronor om året att hålla 
en domänadress aktiv. Från 2019 förnyades inte domänadressen. De som hade 
länkadressen nedsparad fick felmeddelande. Även sökning på googles blev fel under minst 
ett halvt år. Nu hittar man främst bloggen via omvägen över vår vår avdelningssida på den 

5 

http://www.humanistrnakalmar.se/


 
centrala förbundssidan - http://humanisterna.se/kalmar/. Om antalet sidöppningar på 
förbundssidan under det gångna året ökat lika mycket som bloggen har minskat så är allt frid 
och fröjd.  
Om bloggen: Under fliken “På gång” hittar man information om vad som händer. Där finns 
även länkar till samtliga nummer av Humanisten i pdf-format. De flesta av våra arrangemang 
presenteras fylligt i en egen blogg. Ibland kommer det reportage efter arrangemangen. 
Under fliken “Video” hittar samtliga videoinspelningar som gjorts av Humanisterna Kalmar. 
Det kan vara värt att kolla i videoarkivet för den som är nyfiken på Humanisterna Kalmar. 
Såväl gamla 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. Flikarna “Styrelse” och “På gång” 
är de enskilt mest nedladdade sidorna. Fliken “Konfa” är ny. Där finns information om den 
lokala konfirmation som Humanisterna Kalmar hoppas få igång under senvåren.  

9.3 Youtube 

 
Vi har för avsikt att alltid videofilma våra föreläsningar och gärna en kompletterande intervju. 
Föreläsningarna publiceras på Youtube och annonseras även på Facebook efter publicering. 
Dom hittas också under fliken “Video” på Humanisterna Kalmars blogg.  
 

 
 
Fig. 1. Statistik Youtube, 2019. 

6 

http://humanisterna.se/kalmar/


 
Mellan den 190101-191231 har vi haft 11047 visningar. Den mest öppnade videon är sedan 
ett par år “Att växa upp i en sekt och att lämna den” av Vera Lanängen som publicerades i 
juni 2015, den står för nästan 40% av all genererad trafik. det är 82% män som ser på våra 
videos. Åldersmässigt är det enligt youtube 13,5% som är 18-24år, 50% 25-34 år, 28,2% 
35-44 år och 8,3% är 45-54 år. Youtube visar inte statistik på personer som är äldre vilket är 
intressant då många medlemmar i Humanisterna Kalmar och nationellt är över 54 år.  
 
Sammanfattningsvis bedöms Youtube som kanal vara en framgångsrik väg att nå ut med 
våra aktiviteter till ett större forum och till människor i fler olika åldrar. 

10. Slutord 
 
Med detta tackar styrelsen för året som gått och hälsar den nya styrelsen välkommen.  
 
 
 
 
 
 
Elin Lönnqvist Frauke Sontberg 
 
 
 
Lennart Pettersson Carl Gustaf Olofsson 
 
 
 
Christian Williamsson Anders Ingvarsson 
 
 
Viktor Emlund 
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