
INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE
Humanisterna Kalmar hälsar dig välkommen till årsmöte söndag den 17 
februari 2013 kl. 13.00 på Kalmar konstmuseum. 

Föredrag av Per Dannefjord, lektor i sociologi vid Linnéuniversitet och tillika 
ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse (se bild).

För dig som gärna vill komma till mötet och har långt att åka, hör av dig till 
kassör, Per-Ove Lindeman (mobil 073-541 91 31), så försöker han samordna 
din resa med andra humanistmedlemmar i närområdet.

Désirée Liljevall
ordförande

ÅRSMÖTE - Dagordning

1) Mötets öppnande

2) Fastställande av dagordning

3) Val av mötesfunktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) två justerare/ rösträknare

4) Fastställande av röstlängd 

5) Fråga om mötet har utlysts enligt 

stadgarna

6) Verksamhetsberättelse 

7) Ekonomisk berättelse 

8) Revisorernas berättelse

9) Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för den tid revisionen 

avser
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10) Val av styrelse

11) Övriga frågor

12)  Mötets avslutande

Humanisterna Kalmar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

1. INLEDNING

Styrelsen för Humanisterna Kalmar får härmed till årsmöte den 17 februari 2013 avlämna 
verksamhetsberättelse avseende tiden 2012-02-20 – 2013-02-17.

2. STYRELSEN

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Désirée Liljevall ordförande (2011-2013) 
Patrick Lindborg sekreterare (2011-2013) 
Per-Ove Lindeman kassör (2012-2014)
J Kenneth Andersson ledamot (2011-2013)
Nina Martinsen ledamot (2011-2013)
Carl Gustaf Olofsson ledamot (2012-2014)
Helena Modin ledamot (2012-2014)
Mikael Svanholm ersättare (2012-2013)
Henrik Brosenius ersättare (2012-2013)

3. REVISORER

Till revisorer valdes Lennart Pettersson och Arne Göth.

4. VALBEREDNING

Till valberedning utsågs Johan Signert (sammankallande) och Kjell Sundberg.

5. ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 19 februari 2012 på Kalmar Konstmuseum.

6. MEDLEMMAR

Föreningen består av Humanisternas medlemmar i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. 

7. GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Styrelsemöten
Under verksamhetsperioden har styrelsen haft fem protokollförda styrelsesammanträden.
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Öppna arrangemang
Onsdag den 10 oktober bjöd Humanisterna Kalmar - i samarbete med Kalmar 
Konstmuseum och ABF - in till föredrag och frågestund med praxisfilososfen, Tulsa 
Jansson, under rubriken "Det existentiella samtalet i vardag och vård". Föredraget 
videofilmades och finns på YouTube. 

Medlemskvällar
Under året har Humanisterna Kalmar anordnat åtta samtalskvällar för medlemmarna, fem 
under våren och tre under hösten. Under samtalskvällarna har diskuterats olika, på förhand 
bestämda, teman. Exempel är ”Den fria viljan”, ”Humanistiska ceremonier” och 
”Livsåskådning ur ett humanistiskt perspektiv”. 

Pubkvällar
Den första måndagen i varje månad har Humanisterna Kalmar ordnat välbesökta 
humanist- och skeptikerpubar på Pipes of Scotland (vt 2012) och Stars & Stripes (ht 
2012). Vid pubträffarna diskuteras humanistiska och skeptiska ämnen. Varje pubkväll 
kryddas med en humanistisk/skeptisk quiz. 

Debatter
Under året har Humanisterna Kalmar deltagit i tre debatter/samtal i Adventkyrkan.

Massmedia
Flera debattartiklar av Humanisterna Kalmar har under det gångna året publicerats i 
Barometern och Östran. Därutöver har föreningen medverkat vid ett par tillfällen i 
Sveriges Radio P4 Kalmar. 

Sociala medier
Bloggen Humanisterna Kalmar har utvecklats under året. Utöver 
information och reportage om aktuella arrangemang finns även flikar med på 
gång, styrelse, video, medlemskap och media. Humanisterna Kalmar finns också som 
aktiv grupp på Facebook. För att ta bli medlem i gruppen behöver man ett eget 
facebookkonto. 

Humanisterna
Ledamöterna Helena Modin och Carl-Gustaf Olofsson deltog vid Humanisternas 
höstkonferens i Stockholm 10-11 november där bland annat Humanisterna som 
livsåskådningsorganisation kontra människorättsorganisation diskuterades. Mer om 
konferensen finns att läsa på Humanisterna.se, på Humanistbloggen (12 november) och i 
Humanistinfo nr 4/2012.

Ordförande Désirée Liljevall omvaldes vid Humanisternas kongress som ledamot i 
Humanisternas valberedning.

Samarbeten
Under året har ett samarbete utvecklats med Kalmar Konstmuseum och ABF.  Vid 
föreläsningen med praxisfilosofen Tulsa Jansson i oktober höll Konstmuseet med lokal 
och ABF bidrog med en slant. Förhoppningen är att detta samarbete ska utvecklas vidare 
under 2013.
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http://humanisternakalmar.blogspot.se/2012/09/det-existentiella-samtalet-i-vardag-och.html
http://www.youtube.com/watch?v=lTWGYAzH8i4


8. SLUTORD

Året för Humanisterna Kalmar har präglats av kreativitet och framtidstro. Förutom en 
välbesökt föreläsning av Tulsa Jansson under hösten har föreningen ordnat informativa 
medlemskvällar, deltagit i debatter vid Adventkyrkan, anordnat pubkvällar samt skrivit 
debattartiklar och insändare. Föreningen har etablerat sig som ett namn i Kalmar med 
omnejd. Ambitionen är att ytterligare stärka den ställningen under år 2013. 

Med detta hälsar den gamla styrelsen det nya året och den nya styrelsen välkomna med 
livfullhet och spänst.

Kalmar den 17 februari 2013

Désirée Liljevall Patrick Lindborg

Helena Modin Per-Ove Lindeman

Carl-Gustaf Olofsson Nina Martinsen

Kenneth Andersson

Mikael Svanholm Henrik Brosenius
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