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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND             PROTOKOLL AU 3/15 
ARBETSUTSKOTT                                    fört vid sammanträde med 
                Arbetsutskottet (AU)                           
                 fredagen den 9 oktober 2015  
                i Oscars församlingslokaler,
                Stockholm  

                   

                                                                                              

Närvarande  

Förbundsordförande               Anders Nordberg                                                                              
1:e vice ordförande               Anders Boström                                                                            
2:e vice ordförande                               Gerd Holmström                                                    
Förbundskassör                                    Juhani Ahonen                                                                                  
Förbundssekreterare               Marie Nederman                                                                                                      
Vice Förbundssekr               Sven-Erik Huss                                                                                            
Adjungerad                Kjell Aggefors (p 7-8)    

                                                                                                                                                                                      

 

1.   Inledning 

Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna, förklarar mötet öppnat och ber 
för mötet. Därefter läser Anders Boström 1 Tess 5, Tacksägelsedagens episteltext.  
 
2.   Närvaro 
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop och konstaterar att sex ledamöter av sju i 
AU är närvarande. Därutöver deltar Kjell Aggefors som hälsas särskilt välkommen. 
 
3.   Dagordning 
Dagordning enligt Kallelsen  fastställs efter komplettering med några upplysningar under p. 
16 ’Övriga frågor’ av Juhani Ahonen. Kallelse med Dagordning har skickats ut med brev 
och publicerats på hemsidan. AU bestämmer att kallelse med dagordning även i fortsätt-
ningen ska ske på detta sätt med tillägg av att såväl tilltänkt närvaro som känd frånvaro ska 
anmälas till Juhani Ahonen senast en vecka före mötet . 
 
4.   Föregående protokoll 
Protokoll från föregående FR-möte (förbundsrådsmöte) 1/15 den 22 maj 2015 godkänns 
och läggs till handlingarna. 
 
5.   Ekonomisk rapport 
Förbundskassör Juhani Ahonen lämnar resultat- och balansrapportering per den 5 oktober. 
Han informerar om att det saknas inbetalningar av medlemsavgifter från några stift.                
Det preliminära resultatet hittills visar på ett överskott för 2015. Enligt den preliminära 
balansrapporten uppgår tillgångarna till 495 249 kr och skulderna till 0 kr.  
Antalet kårer är 145 och antalet medlemmar uppgår till 5 301, varav 161 är direktanslutna. 
  
Anders N tackar Juhani för ett gott arbete. 
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6.   Alla tiders bok 
Lägesrapport - sålda böcker 
Juhani informerar om att följande antal böcker har sålts.  
Bok 1: 2 625 stycken, Bok 2: 1 586 stycken och Bok 3: 1 241 stycken dvs.                                                    
totalt 5 452 stycken vilket medför ett överskott på 69 896 kr. 
 
7.   Avstämning av arbetet i de sex nätverken för utveckling, förnyelse och tillväxt 
1) Stadgeöversyn 
Gruppledare Kjell Aggefors informerar om de förslag till ändringar av flera paragrafer som 
har tagits fram. 
 
Några av ändringarna diskuteras och AU anser att med benämningen ”i god tid” i & 13 bör  
menas fyra veckor. Vidare anser Kjell att tillägg till stadgarna bör göras på så sätt att  
tidpunkter för när kallelse mm. ska skickas ut framgår. 
 
Anders N tackar Kjell för ett gott arbete och hälsar honom välkommen att delta på mötet i 
FR den 20 november för att presentera nätverksgruppens förslag till stadgeändringar.  
 
Under mötet med FR den 22 maj fick respektive stiftsrepresentant i uppdrag att i första 
hand via e-post besvara frågan om stiftförbundet har egna stadgar. Med anledning av att 
endast ett fåtal svar har inkommit beslutar AU att Marie Nederman ska skicka ut en skriftlig 
fråga till alla ordinarie stiftsombud. Frågorna ska skickas ut samtidigt med kallelsen till FR-
mötet den 20 november och frågorna ska besvaras senast under detta möte. 
 
2) Medlems- och lokalavdelningsrekrytering 
Juhani Ahonen informerar om att gruppen under ledning av Lars Lindströms stora 
engagemang har tagit fram flera förslag som syftar dels till att rekrytera medlemmar dels till 
att medvetandegöra förbundet externt. Förslagen kommer att presenteras under FR-mötet 
den 20 november. 
 
3). Medvetandegöra rörelsen 
Gruppledare Anders Boström berättar att han har talat med flera anställda inom kyrkan och 
informerat om Lekmannaförbundet och dess verksamhet. Han berättar också att han 
informerat om Lekmannaförbundet under Riksmöte Norr den 2 – 4 oktober. Därutöver 
planerar Anders B att skicka ut en enkät till anställda och övriga verksamma inom kyrkan. 
 
4) Rörelsens uppdrag (uppgift) 
Gruppledare Anders Nordberg redogör för Lekmannaförbundets värdegrund, för verksam- 
hetens kraftkälla och för viktiga och avgörande egenskaper till gagn för förbundets ändamål 
– fördjupning av andligt liv, engagemang och ansvar knutet till kyrkans hela verksamhet 
och inte mist med fokus dels på bönen, dels på opinionsbildning för kristna värderingar i 
samhället.  
 
5) Prästkyrka eller/och Lekmannakårens (relationer) 
Gruppledare Anders Boström redogör för några viktiga frågeställningar som gruppen 
arbetar med bl.a.frågan om Lekmannaförbundet kan bidra till att aktualisera samhälls- 
problematiken där den finns. 
 
6) Bönen (plats, funktion, innehåll) 
Anders Nordberg informerar om Carl-Erik Sahlbergs anförande "Stå fasta i bönen" under 
Riksmöte Syd den 31 juli – 2 augusti, där bönens betydelse och kraft betonades. Detta 
riksmöte utgör startpunkten för gruppens arbete under ledning av Anders Åström.  
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8.   Förbundets hemsida 
AU uttrycker glädje över att ha en fungerande hemsida under vår nye webbmaster Johan 
Liws ledning. Därefter förs samtal om hur formerna för publicering ska ske.  
 
AU beslutar att allt som ska publiceras på hemsidan skickas till Anders Nordberg som 
kvalitetssäkrar och samordnar den publicering som utförs av Johan. 
 
9.   Inför Rikskonvent 2016 
Anders Nordberg rapporterar om läget med förberedelsearbetet inför Rikskonvent 2016 på 
Sundsgården den 29-31 juli. Det har bildats en planeringsgrupp som består av Eje 
Johansson, Birgitta Derand, Anders Nordberg, Juhani Ahonen och Marie Nederman. 
Planeringsgruppen har haft ett möte den 12 augusti och ska träffas igen den 12 oktober. 
 
Programförslag har vuxit fram. För fredagskvällens program har Ylva Eggehorn engagerats. 
Lördagens seminarier mm genomförs under ledning av Carl-Erik Sahlberg och Carl-Axel 
Axelsson. Musik- och sångansvarig under hela konventet är Magnus Wittgren, dock är  
Annika Fransson sångsolist under söndagens förböns- och sändningsmässa. Under 
söndagsförmiddagen föreläser Allan Emrén över ämnet – Sannolikheten att livet har 
uppstått utan en skapare är försvinnande liten. Under söndagens förböns- och 
sändningsmässa deltar biskop emerita Christina Odenberg.  
 
Förbundskassör Juhani Ahonen ansvarar för budgeten och ekonomin. Han är tillsammans 
med Britt-Louise Madsen kontaktperson gentemot Sundsgården och Juhani och Britt-
Louise ansvarar för logistik, för anmälningsblanketter med utformning och publicering i 
Lekman i Kyrkan nr 1 - 2016, konventskatalog, listor över deltagare och namnskyltar, 
förbundsbutik. 
 
Planeringsgruppen ska träffas den 12 oktober och då ska olika frågor behandlas, lokalerna 
ska beses och det ska bestämmas i vilken kyrka som förböns- och sändningsmässan ska 
hållas mm. 
 
När budgeten för Rikskonventet är klar ska ansökan om bidrag skickas till Kyrkostyrelsen 
och Stiftsstyrelsen. 
 
Konventsrådet i Lunds stift under ledning av Eje Johansson ansvarar för bemanning av 
konventsbyrån och av andra funktioner 
 
10.   Höstkonvent – Lekmannadagar – Inspirationssamlingar (stiftsnivån) 
 -Stiftsförbundet i Västerås stift har den 4 oktober haft höstkonvent i Insjön, Åhls kyrka  
 -Stiftsförbundet i Luleå stift har den 2-4 oktober haft ansvar för Riksmöte Norr i Umeå.        
– Stiftsförbundet i Växjö stift har den 3 oktober haft höstkonvent i Gränna. 
-  Stiftsförbundet i Strängnäs stift ska den 18 oktober ha höstkonvent i Österåker 
-  Stiftsförbundet i Härnösands stift ska den 25 oktober ha höstkonvent i Själevad 
-  Stiftsförbundet i Lunds stift ska den 17 oktober anordna en inspirationsdag i Malmö  
-  Stiftsförbundet i Göteborgs stift har den 3 oktober anordnat en kyrkodag i Lindome   
-  Stiftsförbundet i Skara stift ska den 23 oktober anordna en inspirationsdag i Ödenäs 
-  Stiftsförbundet i Uppsala stift har den 27 september haft höstkonvent i Vendel/   
   Tegelsmora 
-  Stiftsförbundet i Stockholms stift ska den 20 oktober ha höstkonvent i Solna 
-  Stiftsförbunden i Linköpings stift och Karlstads stift har i avvaktan på omorganisation  
    under hösten inte haft någon stiftssamling 
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11. Inspirationssamlingar och Jubileer (riksnivån)    
      Riksmöte Syd, Hjo, 31 juli – 2 augusti                                                                                      
Anders Nordberg informerar från Hjo-dagarna som genomfördes på ett  mycket bra sätt. 
Teol.dr. f.d. direktorn i Sankta Clara och missionären Carl-Erik Sahlberg tog deltagarna in i 
bönens värld, med sitt tema ”Stå fasta i bönen” där han underströk bönens betydelse och 
kraft. Församlingsprästen Thommy Hallin hade förlåtelsens betydelse i fokus. Fil. dr. och 
forskaren Allan Emrén talade om Gudstro som den enda vetenskapliga världsbilden och 
bibelläraren och prästen Anna Sophia Bonde knöt an till frågan om man kan läsa Paulus 
idag? (Paulus och friheten – Paulus och glädjen), se artiklar i det senaste numret av Lekman 
i Kyrkan (nr 3/15).                             
      Riksmöte Mitt, Solliden Örebro, 14 – 15 augusti 
Anders Nordberg och Sven-Erik Huss berättar om Riksmöte Mitt som var ett mycket väl 
genomfört evenemang. Från AU deltog förutom Anders och Sven-Erik även Gerd 
Holmström. På mötet medverkade författaren och journalisten Göran Skytte och teol.dr. 
prosten o f.d. kyrkoherden Björn Svärd som gav god inspiration och andlig fördjupning, se 
artiklar i det senaste numret av Lekman i Kyrkan (nr 3/15).                              
      Riksmöte Norr, Umeå, 2 – 4 oktober  
Från AU deltog Anders Boström och Juhani Ahonen. De berättar om givande dagar där 
bl.a. biskop Hans Stiglund talade. Såväl Anders som Juhani medverkade och informerade 
om Lekmannaförbundet och dess verksamhet.  
      Sturkö församlingskår 60 år                                                                                           
Anders Nordberg berättar att han den 6 oktober som representant för förbundet besökt 
Sturkö församlingskår i samband med kårens 60-årsjubileum. Vid uppvaktningen deltog 
även förbundsrepresentanten Allan Forsberg och stiftsrepresentanten Birgitta Dérand.                                            
                                                                              
12. Verksamhetsberättelser 2014 och 2015 
Anders Nordberg siktar på ett första utkast till verksamhetsberättelse 2014 att presenteras 
inför FR den 20 november och Marie Nederman skriver därefter verksamhetsberättelsen för 
innevarande år.  
 
13.   Biskopsval och biskopsmottagningar 
- Gerd Holmström berättar att hon som representant för Lekmannaförbundet uppvaktat 
biskop Mikael Mogren med en orkidé vid biskopsmottagningen i Västerås stift. Gerd 
förmedlar ett varmt och uppmuntrande tack hämtat ur ett brev från Mikael . 
- Sven-Erik Huss berättar att han och Berryll Grandell som representanter för 
Lekmannaförbundet uppvaktat biskop Johan Dahlman med en orkidé vid 
biskopsmottagningen i Strängnäs stift. Biskopen har tackat i ett personligt brev.  
 
14.   Lekman i Kyrkan nr 4 - 2015                                                                                            
Ledare: Anders Boström.                                                                                                          
Biskopshälsning: Hans Stiglund                                                                                                                  
Betraktelse: Marie Nederman kontaktar Berryll Grandell för upplysning. 
 
15.   Nästa FR och AU 
Nästa möte i FR är fredagen den 20 november i Oscars församlingslokaler, 
Fredrikshovsgatan 8, Stockholm. Under 2016 blir första AU-mötet måndagen den 4 april 
och första FR-mötet fredagen den 3 juni, båda i Oscars församlingslokaler  
 
16.   Övriga frågor                                                                                                                  
Juhani Ahonen informerar om att det kommit in två äskanden till Förbundet.                           
- Konventsrådet i Strängnäs stift äskar ytterligare 5 000 kr till täckning av oförutsedda  
  kostnader i samband med Riksmöte Mitt. 
- Konventsrådsordförande Lars Lindström äskar 3 000 kr för täckande av kostnader     
  föranledda av nybildandet av en lekmannakår i Härnösands stift                                                                         
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Önskemål framförs att det i Dagordningen för FR-mötet den 20 november ska tas med en 
lägesrapport från planeringsarbetet med Rikskonvent 2016.                                                         
 
AU beslutar att eftersöka och föreslå ansvarig för utformning av en Nekrolog över Gunnar 
Strömbeck och att förslag till ansvarig lämnas vid FR-mötet den 20 november samt att 
nekrologen publiceras i nr 1 – 2016 av Lekman i Kyrkan.  
                                                                         
17.   Avslutning 
Anders Nordberg tackar Gud och ledamöterna för mötet. Därefter läser Marie Nederman 
Psaltarpsalm 65:9-14 och Anders avslutar genom att leda arbetsutskottet i bön. 

 
 
 
Marie Nederman   Anders Nordberg                                                              
Förbundssekreterare   Förbundsordförande 


