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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND             PROTOKOLL  FR 2/15 

Förbundsrådet                                    fört vid sammanträde med 
                Förbundsrådet fredagen                        
                 den 20 nov 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 förbundssekreterare                Sven-Erik Huss                                                                                                                 
Förbundsredaktör               Britt-Louise Madsen                                                                    
Hedersordförande               Carl-Axel Axelsson       

Stiftsrepresentanter                                                                                                                                                                                                       
Linköpings stift                Jan Henriksson                                                                       
Strängnäs stift               Beryll Grandell                                                                     
Västerås stift                                     Gerd Holmström                                                                  
Växjö stift                                     Kerstin Göransson                                                                
Lunds stift                Birgitta Dérand                                                               
Härnösands stift               Lars Lindström                                                              
Luleå stift                                      Anders Boström                                                                
Stockholms stift               Johan Brinck                                                                 
Göteborgs stift                                  Evert Josefsson      

Adjungerad/gruppledare               Kjell Aggefors  p 1- 7     

                                                                                                                                                           
1. Inledning 
Förbundsordförande Anders Nordberg förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 
Därefter gör samtliga mötesdeltagare en kort presentation. 

Parentation hålls över Eje Johansson, konventrådsordförande i Lunds stift, som avlidit den 
25 oktober. Birgitta Dérand, stiftsrepresentant för Lunds stift, håller ett minnestal över Eje 
och hans arbete inom Svenska kyrkans lekmannaförbund. Förbundssekreterare Marie 
Nederman ber Dag Hammarskjölds bön, Du som är över oss. 

Anders Nordberg leder Förbundsrådet i bön inför domsöndagen.  

2. Upprop och val av justerare  
Marie Nederman förklarar uppropet avklarat i samband med presentationen och konstaterar 
att stiftsrepresentanter från Uppsala stift, Skara stift och Karlstads stift sknas. 
 
Jan Henriksson utses till justerare. 
 
3.  Föredragningslista/Dagordning  
Föredragningslistan som skickats ut godkänns efter tillägg med två äskanden,  
se punkterna 5a) och 5 b) nedan. 
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4. Föregående protokoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Protokoll från föregående FR- möte 1/15 (22 maj 2015), AU-möte 3/15  (9 oktober 2015)  
godkänns och läggs till handlingarna. 
 
5. Ekonomisk rapport 
Förbundskassör Juhani Ahonen lämnar resultat- och balansrapportering per den 19 
november 2015.  Det ekonomiska resultatet i nuläget visar ett överskott på 21 945 kr. 
Prognosen för hela 2015 är dock ett underskott på ca 30 – 40 000 kr.                               
Summan av förbundets tillgångar uppgår till 477 249,87 kr 
   
Antalet kårer uppgår till 144 och antalet medlemmar är 5 270, varav 163 är direktanslutna. 
 
5 a) Konventsrådet i Strängnäs stift äskar ytterligare 5 000 kr för täckande av oförutsedda,  
kostnader i samband med arrangerandet av Riksmöte Mitt. 
5 b) Konventsrådsordförande Lars Lindström äskar 3 000 kr för täckande av kostnader 
föranledda av nybildandet av Öviksortens Lekmannakår i Själevads församling i 
Härnösands stift.     
 
Förbundsrådet beslutar att: bevilja 5 000 kr ytterligare till konventsrådet i Strängnäs stift 
och 3 000 kr ytterligare till Lekmannaförbundet i Härnösands stift enligt äskanden.   
 
6.  Alla tiders bok 
Lägesrapport - sålda böcker: Juhani Ahonen informerar om att totalt 5 490  böcker har sålts 
hittills: Bok 1: 2 648 stycken, Bok 2: 1 594 stycken och Bok 3: 1 248 stycken.                 
Denna försäljning medför för närvarande ett ekonomiskt överskott på 70 666 kr.   
 
7. Avstämning av arbetet i de sex Nätverken för utveckling, förnyelse och tillväxt 
7:1  Stadgeöversyn                                                                                                                                                                
Gruppledare Kjell Aggefors  informerar om de förslag till ändringar som gruppen har tagit 
fram avseende bl.a. följande paragrafer: 4, 5, 7, 8, 9 och 11- 13.De föreslagna ändringarna 
innebär bl.a. att benämningen stiftskonvent och konventsråd ersätts med benämningen 
årsmöte och styrelse. Tidpunkten för årsmöte ändras till senast den 30 april och tillägg görs 
till § 11 att rikskonvent ska hållas i augusti månad. Benämningen ”i god tid” i § 13 utgör    
4 veckor.   
 
Flera begrepp som används i förbundets stadgar ska ses över och om möjligt moderniseras.                                                                                                                           
Med anledning av att arbetsgruppen inte föreslår några ändringar av de två första 
paragraferna som behandlar förbundets inställning i trosfrågan respektive målsättningen för 
förbundet så uppkommer en diskussion bland ledamöterna. När förslaget till nya stadgar är 
klart ges samtliga stiftsrepresentanter möjlighet att komma med synpunkter.     
 
Samtliga närvarande representanter för Lekmannaförbundet på stiftsnivån besvarar frågan 
om respektive stiftförbund har egna stadgar. Av svaren framgår att följande stiftsförbund 
har egna stadgar; Linköping, Lund, Stockholm och Göteborg och att följande stiftsförbund 
saknar egna stadgar; Västerås, Härnösand, Växjö, Strängnäs och Luleå. 
 
2. Medlems- och lokalavdelningsrekrytering                                                                                                                                     
Gruppledare Lars Lindström informerar om att gruppen har idéer och förslag på hur flera 
medlemmar ska kunna rekryteras och hur förbundet ska göras känt externt.  Lars betonar 
vikten av att prästerna är intresserade av och engagerar sig i lekmannakårernas verksamhet.  
 
3.  Medvetandegörande av förbundets existens och verksamhet  
Gruppledare Anders Boström rapporterar att han har informerat om Lekmannaförbundet 
och dess verksamhet för anställda inom kyrkan. Anders har via mail i mitten på oktober  
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2015 skickat frågor till respektive konventsrådsordförande för vidarebefordran till anställda 
i församlingar, i första hand kyrkoherdar. Frågorna gäller bl.a. vad de anställda/kyrkoherdar 
vet om Lekmannaförbundet, om de vill stödja och stimulera dess verksamhet och om deras 
församlingsinstruktioner kan innefatta skrivelser om samverkan med Lekmannaförbundet.  
 
Ytterligare svar på frågorna förväntas av respektive stiftsrepresentant i Förbundsrådet. 
Svar önskas senast den 31 mars 2016  
 
4.  Svenska kyrkans lekmannaförbunds uppgifter (uppdrag)                                                                                          
Gruppledare Anders Nordberg redogör för vikten av att Lekmannaförbundets värderingar 
utgör grunden för förbundets verksamhet. Engagemang och ansvar bör knytas till kyrkans 
hela verksamhet med särskilt fokus dels på bönen, dels på opinionsbildning för kristna 
värderingar i samhället dels ock på andlig fördjupning.   
 
Hedersordförande Carl-Axel Axelsson framför ett förslag om att Lekmannaförbundet ska 
fokusera på viss verksamhet/aktivitet under en viss tid i likhet med bibelprojektet för att 
tydliggöra ett gemensamt engagemang och en ”puls” i rörelsen.och ett förslag om att en 
sådan verksamhet kan utgöras av regelbunda bönesamlingar som omfattar högst ett par tre 
återkommande böneämnen.     
   
5.  Tjänstemanna- eller lekmannakyrka (relationer)                                               
Gruppledare Anders Boström redogör för några viktiga frågeställningar som gruppen 
arbetar med bl.a. relationer mellan vigda (präster o diakoner) anställda, förtroendevalda och 
lekmän.  Anders B betonar vikten av att alla, både tjänstemän och lekmän samverkar i att 
tjäna  Jesus Kristus i gudstjänst, undervisning, diakoni, mission, bön och lovsång.       
                                                                                                                                            
6. Bönen (plats, funktion, innehåll)                                                                                                          
Anders Nordberg betonar att en viktig uppgift för lekmän i kyrkan är att aktivt delta i guds-
tjänster och bönegrupper mm. Bönen är väsentlig i den kristna tron och i det andliga livet 
och olika åtgärder ska vidtas för att uppmuntra till ett aktivt böneliv inom förbundet. 
Gruppens arbete under ledning av Anders Åström ska komma igång med  Carl-Erik 
Sahlbergs anförande ”Stå fasta i bönen” på Riksmöte Syd sommaren 2015 som grund. 
 
Beryll Grandell som är en av deltagarna i gruppen har lämnat förslag på att arbetsgruppen 
bör skicka ut en begäran till alla lekmannakårer med önskemål om att be medlemmar for-
mulera böner som kan utgöra grund i en bönbok för Lekmannaförbundet.  På detta sätt kan 
delaktighet skapas och bönens betydelse lyftas fram.    
 
8.  Förbundets hemsida  
Förbundsrådet uttrycker sin glädje över att ha en väl fungerande hemsida under ledning av 
vår nye webbmaster Johan Liw. Önskemål och förslag till vad som ska publiceras på 
förbundets hemsida ska tillställas förbundsordföranden som i varje enskilt fall ska fatta 
beslut i denna fråga – kvalitetssäkring, kostnadsbesparing och samordningsfördelar.             
 
9.  Inför Rikskonvent 2016                                                                                                                                             
Anders Nordberg lämnar en lägesrapport knuten till förberedelsearbetet inför Rikskonvent 
2016 på Sundsgården (ca 1 mil söder om Helsingborg) i  Lunds stift den 29-31 juli 2016.  
En planeringsgrupp som består av Anders Nordberg Juhani Ahonen, Birgitta Dérand,  
Bengt Gånemo och Marie Nederman.arbetar med förberedelserna av Rikskonventet.  
Gruppen har haft två möten, (12 augusti och 12 oktober).  Det första planeringsmötet var i 
Kristianstad under ledning av framlidne Eje Johansson.  
 
Programmet är i stort sett klart. Under fredagskvällen medverkar Ylva Eggehorn. 
Lördagens seminarier mm genomförs under ledning av Carl-Erik Sahlberg och Carl-Axel  
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Axelsson. Musik- och sångansvarig under hela konventet är Magnus Wittgren. Han och 
några andra sångare och musiker underhåller vid lördagens festmåltid. Under söndags- 
förmiddagen föreläser Allan Emrén över ämnet – Sannolikheten att livet har uppstått utan 
en skapare är försvinnande liten. Söndagens förböns- och sändningsmässa är i Sankta Maria 
kyrkan i Helsingborg under ledning av biskop emerita Christina Odenberg. Under  mässan 
medverkar Annika Fransson som sångsolist. En utflykt i Helsingborgs omgivningar 
planeras äga rum efter förböns- och sändningsmässan – med förslagsvis Sofiero som 
utflyktsmål. 
 
Förbundsrådet diskuterar olika alternativ till utflyktsmål, bl.a. framförs förslag på att besöka 
Lunds domkyrka och Ven.  
 
Förbundskassör Juhani Ahonen ansvarar för konventets budget och ekonomi. Juhani är 
tillsammans med Britt-Louise Madsen kontaktperson gentemot Sundsgården.  Juhani och 
Britt-Louise ansvarar för logistik, för anmälningsblanketter med utformning och 
publicering i Lekman i Kyrkan nr 1 - 2016, konventskatalog, listor över deltagare, 
namnskyltar och förbundsbutik. 
 
Juhani Ahonen berättar att deltagaravgiften för Rikskonventet blir 800 kr. 
Lekmannaförbundet i Lunds stift har bidragit med 50 000 kr till kostnaderna för  
Rikskonventet.  Ansökan om ekonomiskt anslag ska skickas dels till Kyrkostyrelsen, dels 
till Stiftsstyrelsen. 
 
På Rikskonventet ska säljas lotter och Juhani uppmanar stiftsrepresentanterna att upplysa 
konventsråden om att varje stiftsförbund ska bidra med 3 vinster till Rikskonventet, 
Vinsternas sammanlagda värde ska uppgå till 500 kr per stiftsförbund.    
 
10.   Höstkonvent (Lekmannadagar) – Jubileer (stiftsnivån) 
Anders Nordberg och representanterna från respektive stift informerar om att det sedan 
sommaren 2015 har genomförts höstkonvent, lekmannadagar och inspirationssamlingar 
enligt följande: 
 -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 har den 3 oktober haft höstkonvent i Österåker 
-  Stiftsförbundet i Härnösands stift har den 26 september haft höstkonvent i Skälevad. 
-  Stiftsförbundet i Lunds stift har den 17 oktober haft en inspirationsdag i Malmö  
-  Stiftsförbundet i Göteborgs stift har den 3 oktober anordnat en kyrkodag i Lindome   
-  Stiftsförbundet i Skara stift har den 23 oktober haft en inspirationsdag i Ödenäs 
-  Stiftsförbundet i Uppsala stift har den 27 sept haft höstkonvent i Vendels Tegelsmora 
-  Stiftsförbundet i Stockholms stift har den 20 oktober haft höstkonvent i Solna, 
-  Stiftsförbundet i Linköpings stift har i avvaktan på omorganisation under hösten  
    inte haft någon stiftssamling                                                                                                 
-  Stiftsförbundet i Karlstads stift har under hösten inte haft någon stiftssamling 
 
- Sturkö församlingskår 60 år, Anders Nordberg, Birgitta Dérand och Allan Forsberg 
uppvaktade kåren i samband med besök i  Sturkö församlingshem den 6 oktober.                                            
- Väsby Lekmannakår 70 år, Anders Nordberg och Marie Nederman gratulerade kåren i                                                                                                                                      
samband med besök och medverkan i Väsby den 25 oktober. 
- Nässjö församlingskår 85 år, Anders Nordberg uppvaktade i samband med besök i Nässjö                                              
.  den 9 november   I samband med samtliga jubiléer har en minnesgåva lämnats, i två fall 
till Svenska kyrkans internationella verksamhet och i ett fall till Den gode herdens skola i 
Betlehem.   
- Kyrkobrödrakåren i Gistad 70 år, Jan Henriksson gratulerade i Gistad den 16 november.  
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11. Inspirationssamlingar (riksmöten) - Riksnivå    
      Riksmöte Syd, Hjo, 31 juli – 2 augusti                                                                                      
Anders Nordberg informerar från Hjo-dagarna där Carl-Erik Sahlberg framförde sitt tema 
”Stå fasta i bönen” med bönens betydelse och kraft i fokus. Övriga medverkande; Thommy 
Hallin hade förlåtelsens betydelse i fokus, Allan Emrén talade om vetenskap och Gudstro 
och Anna Sophia Bonde knöt an till Paulus och glädjen samt till Paulus och friheten, se 
artiklar i  Lekman i Kyrkan nr 3/15.                             
     Riksmöte Mitt, Solliden Örebro, 14 – 15 augusti 
Anders Nordberg och Beryll Grandell, informerar om Riksmöte Mitt som var mycket 
givande. På mötet medverkade Göran Skytte och Björn Svärd som gav god inspiration och 
andlig fördjupning,kring ämnen som ”Ett nytt liv” (Förvandling) och  ”Tro” se artiklar i 
Lekman i Kyrkan nr 3/15.                              
      Riksmöte Norr, Umeå, 2 – 4 oktober  
Anders Boström och Juhani Ahonen berättar om givande dagar där bl.a. biskop Hans 
Stiglund talade. Såväl Anders som Juhani medverkade och informerade om 
Lekmannaförbundet och dess verksamhet.  
       
12. Verksamhetsberättelser 2014 och 2015 
Anders Nordberg presenterar ett första utkast tillverksamhetsberättelse för 2014. 
Till nästa möte i förbundsrådet ska Marie Nederman utforma ett förslag till en 
verksamhetsberättelse 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.                     
- Sven-Erik Huss berättar att han och Beryll Grandell som representanter för 
Lekmannaförbundet uppvaktat biskop Johan Dahlman med en orkidé vid 
biskopsmottagningen i Strängnäs stift.  
 
Båda biskoparna har framfört ett varmt tack till förbundet.  
 
14. Lekman i Kyrkan nr 4 - 2015     
 - Karin Persson i Skellefteå utformar en nekrolog (minnesskrift)  över Gunnar  
 Strömbäck, Luleå 
       
      Lekman i Kyrkan nr 1 - 2016                                                                   
Ledare: Gerd Holmström         
Biskopshälsning: Christina Odenberg,                                                                       
Betraktelse  :  F.d. kyrkoherde i Strängnäs stift – Beryll Grandell kontaktar.                                                                                             
 
Förbundsredaktör Britt-Louise Madsen informerar om att tidpunkter / deadlines för att 
lämna in artiklar mm för publicering i Lekman i Kyrkan under 2016 är: 
 
Nr 1 senast den 20 februari      Nr 2 senast den 5 maj 
Nr 3 senast den 20 augusti       Nr 4 senast den 5 november 
 
Britt-Louise framför önskemål om att få ett nytt Office-program för jobbet med tidningen. 
 
Förbundsrådet beslutar att finansiera inköp av nytt Office-program till Britt-Louise.    
   
15.  Läget i Stiften – särskilt viktiga händelser                                                                                       
Representanterna i förbundsrådet  rapporterar om läget i respektive stift knutet till antalet 
kårer mm för Lekmannaförbundet på stiftsnivå. Vid rapporteringen framkommer bl.a. att  
antalet kårer har minskat i flertalet stift. Detta beror främst på hög ålder och på svårigheter 
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att engagera människor till ordförandeskap och styrelsearbete. I Härnösand stift har det 
dock, glädjande nog, bildats en ny kår under ledning av Lars Lindström.                             
Den nye konventsrådsordföranden i Linköping stift, Jan Henriksson, har hälsat på alla kårer 
i stiftet. I Göteborg stift där det finns 7 kårer och 1 grupp har det bildats en ny styrelse och 
ett nytt nätverk www.vägen.se. I Växjö stift skapar Kerstin Göransson engagemang och 
delaktighet genom att delegera olika uppgifter.  
 
16.   Nästa FR och AU 
Nästa möte i Förbundsrådet blir fredagen den 27 maj 2016 i Oscars församlingslokaler, 
Fredrikshovsgatan 8, Stockholm. I samma lokaler är det AU-möte, måndagen den 4 april 
2016. 
 
Planeringsgruppen för Rikskonvent 2016 ska mötas hos Birgitta Dérand i Åhus, lördagen 
den 23 januari 2016.  
 
17.   Övriga frågor 
Lars Lindström efterlyser protokoll från Lekmannaförbundets möten under det första 
verksamhetsåret 1918. Därefter föreslår Lars att varje lekmannakår ska uppmuntras till att 
besluta om en en målsättning som innebär att antalet medlemmar per år ska öka med 10 
procent..   
  
18.   Avslutning 
Anders Nordberg tackar ledamöterna för ett bra möte. Därefter avslutar Anders Boström 
genom att leda förbundsrådet i bön och tacksägelse. 

 
 
 
Marie Nederman   Jan Henriksson                                                              
Förbundssekreterare   Justerare 
 
 
 
 
Anders Nordberg 
Förbundsordförande 


