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Verksamhetsberättelse 2013

1. Inledning
Humanisterna Kalmars styrelse lämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden 2013-02-
18 – 2014-03-09.

2. Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under verksamhetsåret sett ut såhär:

Nina Martinsen Ordförande (2013-2015)
Mikael Svanholm Sekreterare (2013-2015)
Per-Ove Lindeman Kassör (2012-2014)
Helena Modin Ledamot (2012-2014)
Carl Gustaf Olofsson Ledamot (2012-2014)
Henrik Brosenius Ledamot (2013-2015)
Fredrik Ahlgren Ledamot (2013-2015)

3. Revisorer
Till revisorer utsågs vid förra årsmötet Lennart Pettersson och Arne Göth.

4. Valberedning 
Till valberedning utsågs vid förra årsmötet Kjell Sundberg och Désirée Liljevall.

5. Årsmöte
Årsmöte hölls på Kalmar Konstmuseum den 17 februari 2013.

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

7. Genomförda aktiviteter
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten.

Öppna arrangemang
På årsmötet 2013 höll Per Dannefjord, lektor vid Linnéuniversitet och ledamot i 
förbundsstyrelsen för Humanisterna, föredrag på temat ”Gemenskapens baksida”. 

I maj gästade Anders Hesselbom Kalmar och höll föreläsningen ”Ateism – en öppen 
föreläsning”, med Humanisterna Kalmar som arrangör. Hesselbom har gjort sig ett namn i 
skeptiker-Sverige genom att höras i podcasterna Skeptikerpodden och Radio Houdi och 
han skriver flitigt i debattmagasinet Bright. 

I oktober var Ingvar Johansson inbjuden för att prata om vad han kallar för Ateismfilosofi. 
Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Efter hans föreläsning diskuterade han
sina tankar med Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitet. Det var en 
synnerligen välbesökt föreläsning, och biblioteket på Kalmar konstmuseum var fullsatt. 

I november var Humanisternas ordförande Christer Sturmark inbjuden för att föreläsa i 
Kalmar. Utgångspunkten i hans föreläsning var att även i ett så sekulariserat land som 
Sverige så blandas ofta politik och religion ihop. Titeln på föreläsningen var ”Religionen i 



politiken och politiken i religionen”. 

För den som inte kunde komma på dessa föreläsningar, eller för den som vill se dem igen, 
så ligger de ute på YouTube för beskådan. Lättast är att nå dem via Humanisterna 
Kalmars blogg (http://www.humanisternakalmar.blogspot.se/) under fliken Video. 

Samtalskvällar
Under året har Humanisterna Kalmar anordnat åtta samtalskvällar för medlemmarna, fem 
under våren och tre under hösten. Den planerade samtalskvällen den 28 oktober stormade
bort. Vi har hållit till i IOGT-NTO:s lokal på Västerlånggatan. Under samtalskvällarna har 
diskuterats olika, på förhand bestämda teman. Exempel är ”Pseudovetenskapliga 
behandlingsmetoder", "Behövs det sekulära forum för existentiella livsfrågor?", 
"Religionens evolution", "Ateismfilosofi och filosofins dag". En gång var en av Johan 
Signerts intervjuer i Humanistpodden utgångspunkten för en samtalsväll. Carl Gustaf 
Olofsson och Mikael Svanholm har varit ansvariga. 

Pubkvällar
Under året har Humanisterna Kalmar haft Humanist/skeptikerpub kl 17 den första 
måndagen i varje månad, med undantag för december där puben flyttades till den 16/12. 
Pubarna har varit på Stars and stripes i Kalmar fram till och med november. Härefter har vi
flyttat till Satan i gatan, som framöver kommer att vara vårt tillhåll på 
Humanist/skeptikerpubarna. 

Massmedia
Under året har Humanisterna Kalmar skrivit flera debattartiklar i lokaltidningarna. Dessa 
har bl.a. berört Landstingsfullmäktiges förslag angående antroposofisk medicin i den 
offentliga vården och Filosofins dag, som inträffar varje år den tredje torsdagen i 
november. 

Sociala medier
Bloggen hålls uppdaterad med vad som är på gång och vad som har hänt i Humanisterna 
Kalmar. Här finns förutom aktuella saker som är på gång även videos från tidigare 
arrangemang, klipp från tidningarna mm. Humanisterna Kalmars facebooksida är väldigt 
aktiv, med många inlägg angående aktuella saker i Humanist/skeptikervärlden och 
diskussioner i aktuella frågor. 

Universitetet
Under året har Humanisterna Kalmar varit med på Linnéuniversitetets Välkomstmässa för 
nya studenter.

Humanisterna 
Styrelseledamot Helena Modin har under året blivit invald som ledamot i förbundsstyrelsen
för Humanisterna. 

Helena Modin och Mikael Svanholm representerade Humanisterna Kalmar vid 
kongressen, 20-21 april. De två dagarna inleddes med tal av förbundsordförande Christer 
Sturmark, följt av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas 
berättelse för 2012. I stora drag inga dramatiska förändringar sedan 2012: Medlemsantalet
står kvar på i stort sett samma nivå. Medlemsintäkterna har sjunkit från ca 2.1 till 1.7 
MSEK.
Till kongressen hade förbundsstyrelsen sju förslag - Om medlemsavgifter, Humanistinfo, 
period för verksamhetsplan och budget, kongress vartannat år istället för varje år, etiska 

http://www.humanisternakalmar.blogspot.se/


riktlinjer, manifest och idéprogram samt åldersgräns för medlemmar. Förslagen bifölls med
undantag för att förslagsstyrelsens förslag på manifest inte kunde tas under kongressen.
Alltså:
Humanistinfo skickas bara i pappersutförande till de medlemmar som vill ha den sådan,
Perioden för verksamhetsplan och budget ändras till två år, med däremellan liggande 
höstkonferenser. I höstkonferenserna tas inga formella beslut men fyller den viktiga 
funktionen att samla idé och verksamhetsplanering.
Kongressen 2014 följs således av kongressen 2016, med två höstkonferenser däremellan.
Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda inom 
Humanisterna och ta fram sätt att levandehålla den etiska debatten (t.ex. via forum).
Kongressen ansåg att manifestet behövde förbättras innan det kunde tas.
Förslaget på idéprogram diskuterades under kongressen och förändrades på flera punkter.

Helena Modin och medlem Björn Brändewall har under hösten varit med på en 
planeringshelg inför ”Skolans år” som är Humanisternas fokusområde 2014. 

Nina Martinsen var med på Humanisternas höstkonferens den 26-27 oktober 2013. Där 
diskuterades bl.a. Humanisternas ceremoniverksamhet och det planerades inför Skolans 
år 2014.

8. Slutord
Humanisterna Kalmar fortsätter att göra sig ett namn i Kalmar med omnejd. Vi har under 
året haft tre större arrangemang som varit öppna för allmänheten och många små 
arrangemang för bara medlemmar. Vi har varit aktiva med debattinlägg och debattartiklar i 
media. Vi har fortsatt med våra välbesökta pubkvällar och samtalskvällar. Vår förhoppning 
är att kunna öka vår verksamhet ytterligare under det kommande året. 

Med detta hälsar styrelsen det nya året och den nya styrelsen välkomna.

Kalmar 9 mars 2014
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