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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND

PROTOKOLL FR 1/16

Förbundsrådet

fört vid sammanträde med
Förbundsrådet fredagen
den 27 maj 2016 i Oscars
församlingslokal, Stockholm

Närvarande
Förbundsordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Förbundskassör
Förbundssekreterare
Adjungerad

Anders Nordberg
Anders Boström
Gerd Holmström
Juhani Ahonen
Marie Nederman
Kjell Aggefors

Representanter från stiftsorganisationerna
Uppsala stift
Klas Tufvesson
Linköpings stift
Britt Andersson
Strängnäs stift
Beryll Grandell
Västerås stift
Gerd Holmström
Växjö stift
Kerstin Göransson
Lunds stift
Birgitta Dérand
Lunds stift
Magnus Wittgren
Härnösand stift
Lars Lindström
Luleå stift
Anders Boström
Stockholms stift
Gunnel Berggren Larsson
Göteborgs stift
Evert Josefsson

1. Inledning
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Därefter läser han evangelietexten från första söndagen efter trefaldighet, Joh 3.1-8 och
sedan förenas de närvarande i psalmsång 198, Likt vårdagssol i morgonglöd verserna 1-3.
2. Närvaro
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Representanter saknas från Karlstad stift
och Skara stift. Johan Marklund och Sven-Erik Huss har anmält förhinder. Evert Josefsson
lämnar hälsningar från Skara stift och meddelar att Anders Åström har avgått som
representant för Lekmannaförbundet i Skara stift..
Beryll Grandell utses till justerare.
3. Dagordning
Dagordningen fastställs efter komplettering med tre punkter; budget för 2017-2018 och
punkt om förbundsbutiken och administration i samband med möten i Förbundsrådet.
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4. Föregående protokoll
I protokollet från Förbundsrådet den 20 november (2/15) redovisat önskemål från BrittLouise Madsen (punkt 14) om nytt Office-program utgår eftersom Britt-Louise har avslutat
sitt uppdrag som förbundsredaktör. Därefter godkänns protokollen från FR-mötet 2/15 den
20 november 2015 och från AU-mötet 1/16 den 4 april 2016.
5. Ekonomi
Förbundskassör Juhani Ahonen delar ut och presenterar resultat- och balansrapportering per
den 31 december 2015. Resultatet för 2015 blev ett underskott på 69 000 kr mot budgeterat
39 000 kr. Enligt balansrapporten uppgår tillgångarna till 383 000 kr.
Antalet kårer uppgår till 132 och antalet medlemmar till 4 961, varav 172 är direktanslutna.
Medlemsavgiften knuten till förbundets riksnivå är 70 kr respektive 60 kr (för medlem i
samma hushåll som den som betalar 70 kr). För direktanslutna är medlemsavgiften 95 kr
respektive 85 kr. På stiftsnivå respektive lokal nivå kan medlemsavgifterna variera då
stiftsförbund och lokalavdelningar kan ha beslutat om olika avgifter till stiftsförbund och
lokalavdelningar.
Juhani Ahonen presenterar budget för 2017-2018. Med antagande om minskade intäkter
p.g.a. sjunkande medlemsantal blir det ett underskott på 113 000 kr för 2017 och ett
underskott på 138 000 kr för 2018. Med beaktande av att det prognostiserade underskottet
för 2018 inte innefattar kostnader för jubileumsrikskonvent i Uppsala stift 2018 så bör en
”Jubileums insamling” startas så snart som möjligt.
Förbundsrådet beslutar att godkänna förslag till budget för 2017-2018.
6. Lekmannaförbundets ekonomi
Juhani Ahonen förklarar att de minskade intäkterna med anledning av sjunkande
medlemsantal innebär att förbundets ekonomi befinner sig i ett kritiskt läge. Det är därför
mycket angeläget att vidta åtgärder i syfte att förbättra förbundets ekonomi.
Förbundsrådet diskuterar olika åtgärder för att förbättra förbundets ekonomi, bl.a. kollekt
och bidrag av olika slag samt behovet av en översyn av vad som kan göras för att minska
kostnaderna. På stiftsnivå och lokal nivå erhåller förbundet i flera stift kollekt eller andra
former av ekonomiskt stöd från stiftet eller/och församlingen.
7. Alla tiders bok
Lägesrapport – sålda böcker: Juhani Ahonen informerar om att följande antal böcker har
sålts hittills: Bok 1: 2 662 stycken, Bok 2: 1 630 stycken och Bok 3: 1 270 stycken.
Totalt sett visar denna försäljning på ett överskott med 84 185 kr. Vid en avstämning av hur
många böcker som finns kvar visar det sig att det fattas ca 300 böcker av Bok 1.
Eftersökning och avstämning fortsätter.
8. Avstämning av arbete i de sex nätverken för utveckling, förnyelse och tillväxt
1) Stadgeöversyn
Gruppledare Kjell Aggefors delar ut och går igenom det ”slutliga” förslaget på ändringar av
stadgarna. (Förslaget finns att tillgå hos Kjell och hos nätverksgruppen)
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Förbundsrådet diskuterar förslaget, särskilt ändringen av begreppet stiftskonventsråd till
begreppet stiftsförbundets styrelse och ändringen av begreppet stiftskonvent till
benämningen stiftsförbundets årsmöte. Förbundsrådet enas efter diskussion om att
benämningen i stadgarna ska vara konsekvent på de olika nivåerna. Detta medför bl.a. att
benämningen förbundsråd ersätts av förbundsstyrelse och benämningen rikskonvent utgår
och ersätts av riksårsmöte.
Förbundsrådet tackar Kjell för hans och nätverkets arbete och ber honom göra ändringar i
enlighet med förbundsrådets synpunkter.
Förslaget till nya stadgar kommer att beslutas av Rikskonventet.
2) Medlems- och lokalavdelningsrekrytering
Gruppledare Lars Lindström fortsätter med stort engagemang sitt arbete i syfte dels att fler
medlemmar och lokalavdelningar ska bli verklighet, dels att kännedom om förbundet och
dess verksamhet ska spridas till en ständigt växande målgrupp. Lars har tagit fram ett
bildspel och skapat en ”Lekmannabakelse”. Lars Lindström föreslår att förbundet bör ha ett
gemensamt mål i att öka medlemsantalet med 10% per lokalavdelning och kalenderår.
Arbetet i de övriga fyra nätverksgrupperna, se nedan p 3) – 6) pågår och presenteras
närmare vid Förbundsrådet den 27 maj för att sedan behandlas ytterligare under
Rikskonventet i Lunds stift i juli månad 2016..
3) Sprida kännedom om Lekmannaförbundet inom Svenska kyrkan och till kyrkan knutna
intressegrupper
Gruppledare Anders Boström sammanfattar gruppens arbete med att sprida kunskap om
förbundet, dess existens och intentioner i en skrivelse (särskild skrift med förslag till
åtgärder finns hos Anders och hos nätverksgruppen). Anders Boström föreslår att förbundet
ska lämna information om sitt arbete och sin funktion till bl.a. följande mottagare inom
kyrkan:
1. Alla utbildningsinstitutioner inom kyrkan
a) Pastoralinstituten
b) Fjellstedtska skolan
c) Johannelund
d) Diakoniinstitutionerna
e) Kristna folkhögskolor
f) Stadsmissionerna
2. Alla stiftsledningar
3. Kommunikatörerna på rikskyrkan, Kyrkokansliet
4. Kyrkostyrelsen
4) Rörelsens uppdrag (uppgifter):
Gruppledare Anders Nordberg sammanfattar gruppens arbete med Lekmannaförbundets
uppgift, verksamhetsinriktning och vision i en skrift. (särskild skrift med upplysning om
förbundets uppdrag och uppgifter finns hos Anders och hos nätverksgruppen.
Utgångspunkten för förbundets uppdrag och övergripande målsättning framgår av
stadgarnas två första paragrafer. Lekmannaförbundets uppdrag ska bl.a. leda till:
1. Fördjupning av kunskap om kristen tro och om Kyrkans liv
2. Engagemang och Ansvar inom rörelsen och externt
3. Opinionsbildning inom kyrkan och externt
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4. Befintlighet av ett levande samtalsforum
5. Vurmande och språkrör för lekfolket inom kyrkan
Anders Nordberg informerar om att han har varit i kontakt med Kyrkostyrelsen som nu har
skapat en länk från Svenska Kyrkans hemsida till Lekmannaförbundets hemsida.
5) Tjänstemanna- eller/och Lekmannakyrka (relationer)
Gruppledare Anders Boström behandlar frågeställningen om tjänstemannakyrka och
lekmannakyrka ur olika synvinklar. Sammanfattningsvis kommer han fram till att Svenska
Kyrkan bör driva Kristus (så som Luther gjorde och skapa böne-och trosgemenskaper
(lekmannarörelser), som omfattar både präster, tjänstemän och lekmän, vilka möts i
gudstjänst. På detta sätt kan samhörigheten över alla gränser förstärkas och skillnader i
grupptänkande nedtonas och glädjen över vår Herres och Mästares närvaro i vår tid
fördjupas genom bön och lovsång.
6) Bönen (plats, funktion, innehåll):gruppens arbete under ledning av Anders Åström har
varit mindre aktivt. Carl-Erik Sahlbergs anförande ”Stå fasta i bönen” på Riksmöte Syd var
en viktig startpunkt. Det är viktigt att gruppen kommer igång med sitt viktiga arbete med
bönen i fokus. En nystart planeras i samband med rikskonventets genomförande där
seminarium om bönens betydelse kommer att hållas.
9. Förbundets hemsida
Publicering och uppdateringar av hemsidan görs ungefär en gång i månaden av webbmaster
Johan Liw. Framöver kan hemsidan utvecklas ytterligare t.ex. med förbundsbutiken och
länkar till de stiftsförbund och lokalavdelningar som har egna hemsidor.
Ruben Madsen har begärt ersättning för arbete med uppdateringar av hemsidan under
perioden 2008-2011. Enligt specifikation har han lagt ner 57,16 timmar. Enligt tidigare
överenskommelse ska ersättning utgå med 450 kr per timme.
Förbundsrådet beslutar att gottgöra Ruben Madsen totalt 25 784 kr. I beloppet ingår skatt
och arbetsgivaravgifter.
10. Förbundets tidning, Lekman i Kyrkan hemsidan
Britt-Louise Madsen har av hälsoskäl upphört med sitt ideella arbete som förbundsredaktör
Förbundsordförande Anders Nordberg utses tills vidare till förbundsredaktör med ansvar
för utformning av tidningen ”Lekman i Kyrkan” I tidningens redaktionskommitté ingår
ordföranden i Lekmannaförbundet i Strängnäs stift, Beryll Grandell. Samarbetet med
tryckeriets, LH Tryck, kontaktperson Anna Elander är gott. .
Det är angeläget att eftersöka och finna en ny lämplig förbundsredaktör. r.
11. Inför Rikskonvent 2016
Lägesrapport
Anders Nordberg informerar i tacksamhet om att anslag har erhållits till Rikskonventet av:
Lunds stiftsstyrelse
125 000 kr
Kyrkostyrelsen
70 000 kr
Lekmannaförbundet i Lunds stift 50 000 kr
Anders informerar om att det hittills finns följande sponsorer: Världen idag, Sensus, Dagen,
Kyrkans tidning, dagboken med kyrkoalmanacka 2015-206 och LH-tryck.
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Stiftsförbunden ha med gåvor (minst 3, totalt värde ca 500 kr) till konventets lotteri.
För de som deltar på seminarier och äter lunch kommer dagbiljetter att säljas för 200 kr.
Deltagande på lördagen inklusive festmiddag kostar 400 kr. Enstaka seminarium: 50 kr.
Biljetter kommer att säljas i konventsbyrån. Där säljs också biljetter till utflykterna.
Magnus Wittgren rapporterar om läget inför Rikskonvent 2016 och berättar om programmet
som nu är klart och finns publicerat i Lekman i kyrkan nr 1 /2016.
Torsdagen den 28 juli
16.00 Arbetsutskottet och funktionärer sammanträder.
Fredagen den 29 juli
08.30 Konventsbyrån öppen. Incheckning.
10.30 Förbundsrådet sammanträder (behandling av nätverksgruppernas rapporter).
12.00 Presskonferens
12:30 Lunch (särskild anmälan)
14.00 Välkomstkaffe
14.30 Öppningsceremoni
Öppningsanförande: Anders Nordberg, Birgitta Dérand, sångsolist Jan Henriksson
Inledningsanförande:”Jag är vägen sanningen och livet” Biskop em. Karl-Johan Tyrberg,
17.00 Middag
18.30 Seminarium 1- Kvällssamling kring Ylva Eggehorns psalmdiktning och poesi,
under temat; ”Ylva Eggehorn i ord och ton” Magnus Wittgren med flera medverkar
20.00 Kvällsfika och gemenskap över församlings- och stiftsgränser
21.00 Kvällsmässa (komminister Cecilia Karlén, Raus församling)
Lördagen den 30 juli
07.30 Frukost
08.30 Konventsbyrån öppnar
09.00 Morgonbön (Magnus Wittgren)
09.20 Sensus
09.45 Konventsförhandlingar
Parentationer – Rapporter från de sex nätverksgrupperna – Avtackningar m.m.
Alternativ för icke ombud - utflykt till Råå Sjöfartsmuseum. (Anmälan ca 50 kr)
12.15 Lunch
14.00 Seminarium II, Carl-Erik Sahlberg, ”Stå därför fasta”
.
Seminarium III, Carl-Axel Axelsson ”Johannes Evangelium med fokus på 14.6”
14.00 Seminarium II – grupp A
.
14.00 Seminarium III – grupp B
14.45 Kaffe
.
15.15 Seminarium II - grupp B
.
15.15 Seminarium III - grupp A
16.30 Reflektion – summering- samtal
18.00 Festmåltid – Gemenskapskväll – Sång och musik; Magnus Wittgren m.fl tal,mm
21.00 Aftonbön (Marie Nederman)
21.30 Kvällsfika
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Söndagen den 31 juli
07.30 Frukost
08.00 Konventsbyrån öppnar
09.00 Morgonbön (Anders Nordberg)
09.45 Seminarium IV
Allan Emrén,”Gudstro är den enda vetenskapliga världsbilden -vetenskap och gudstro”
11.00 Lunch
.
Utcheckning
13.00 Förböns- och Sändningsmässa i S:t Mariakyrkan, Helsingborg
Biskop em. Christina Odenberg. Sångsolist Annika Fransson.
15.00 Sofiero – utflykt och gemenskap med information i botaniska trädgården. (anmälan)
Anders Nordberg kommer att skicka ut inbjudningar till bl.a. Odvar Omland i Norge och
Annita Ödman i Finland. De som tidigare ingått i förbundets arbetsutskott får en inbjudan.
12. Verksamhetsberättelse 2014 och 2015
Anders Nordberg delar ut förslag till verksamhetsberättelse för 2014 och Marie Nederman
delar ut förslag till verksamhetsberättelsen för 2015.
13. Rikskonvent 2018
Uppsala stifts representant i Förbundsrådet Klas Tufvesson informerar om att
Lekmannaförbundet i Uppsala stift är positivt till och förberett att arrangera Rikskonvent
2018. Förbundsrådet tackar för detta.
14. Stiftskonventen
Det konstateras i tacksamhet att allt har gått bra med genomförandet av stiftskonventen.
15. Sverigebönen
Anders Nordberg påtalar vikten av att Lekmannaförbundet deltar i Sverigebönen den 6 juni.
16. Lekman i Kyrkan nr 3 2016
Ledare: Anders Boström.
Biskopshälsning och betraktelse: Beryll Grandell tar fram förslag på skribenter.
17. Läget i stiften
Läget i stiften är under kontroll. I Göteborgs stift finns viss oro med ny styrelse etc. .
18. Nästa AU och FR
Nästa möte i AU kommer att hållas torsdagen den 28 juli och nästa möte i förbundsrådet
blir fredagen den 29 juli i samband med Rikskonvent 2016 på Sundsgården.
19. Övriga frågor
- Inbjudan från ”Hela människan” till konferens den 18 oktober vid Birger Jarls
konferenscenter i Stockholm. Representant ska utses så snart som möjligt.
– Förbundsbutiken: Juhani Ahonen avsäger sig uppdraget att ansvara för förbundsbutiken.
Förbundsrådet beslutar att låta ansvaret för förbundsbutiken övergår till Gert Råvik och
Berit Olsson i Helsingborg-Raus Lekmannakår.
– Anmälan, lokal och kost i samband med möten i FR: Juhani Ahonen avsäger sig ansvaret
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för att ta emot anmälan, boka lokal och mat i samband med möten i FR.
Förbundsrådet beslutar att Gerd Holmström tar över ansvaret för dessa uppgifter.
20. Avslutning
Efter tacksägelse till Gud över FR-mötet och efter tack riktat till FR:s ledamöter leder
Anders Nordberg de närvarande i bön över Svenska kyrkan och över Svenska kyrkans
lekmannaförbund. Mötet avslutas gemensamt med Herrens bön och med Herrens
välsignelse.

Marie Nederman
Förbundssekreterare

Anders Nordberg
Förbundsordförande

Beryll Grandell
Justerare

