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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND

PROTOKOLL AU 1/16

ARBETSUTSKOTT

fört vid sammanträde med
Arbetsutskottet (AU)
måndagen den 4 april 2016
i Oscars församlingslokaler,
Stockholm

Närvarande
Förbundsordförande
2:e vice förbundsordförande
Förbundskassör
Förbundssekreterare
Adjungerad

Anders Nordberg
Gerd Holmström
Juhani Ahonen
Marie Nederman
Kjell Aggefors

1. Inledning
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Därefter håller han en kort betraktelse över de sju delbönerna i Herrens bön (Matt 6:9-13),
läser psalm 913 från Martin Luthers psalmbok och leder de närvarande i bön för mötet.
2. Närvaro
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Anders Boström och Sven-Erik Huss har
anmält förhinder.
3. Dagordning
Dagordningen fastställs efter komplettering dels med en särskild programpunkt 8 b rörande
förbundets hemsida, dels med en särskild programpunkt 9 b rörande förbundets
valberedning.
4. Föregående protokoll
Protokoll från föregående FR-möte 2/15, den 20 november 2015, godkänns och läggs till
handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Förbundskassör Juhani Ahonen lämnar 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 uppgick tillgångarna vid samma tidpunkt till 382 912 kr. Skulder
saknas. Enligt upplysning lämnad av medlemsregistrator Allan Forsberg utgjorde per den
31 december 2015 antalet medlemmar i Lekmannaförbundet 5 431 varav 163 var direkteller stiftsanslutna. Av återstoden 5 268 medlemmar (5 431 – 163 =) utgjorde 3 362 kvinnor
och 1 906 män. Antalet lokalavdelningar (kårer) utgjorde vid samma tidpunkt 144 st.
Juhani Ahonen anmäler önskemål om att en särskild programpunkt vid Lekmannaförbundets förbundsrådsmöte den 27 maj ska innehålla diskussion kring och beslut om
särskilda åtgärder för att förbättra förbundets ekonomi.
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6. Alla tiders bok
Juhani Ahonen informerar om att de uppgifter om antal sålda böcker inom riksprojektet
Alla Tiders Bok som han senast mottagit inte helt överensstämmer med de uppgifter som
han erhållit vid närmast föregående uppgiftsmottagande. Antalet sålda böcker med rubrik
”Vägen Väntar”, (bok nr 1), har i själva verket varit något mindre än det antal som nämnts
vid närmast föregående rapportering. Juhani redovisar följande korrekta siffror för antalet
sålda böcker med tidigare felaktigt informerade siffra inom parentes. Bok nr 1, ”Vägen
Väntar” 2 632 st (2 648 st), Bok nr 2, ”Vandra Vidare” 1 623 st och Bok nr 3, ”Mot Ett
Mål”, 1 267st. Försäljning av böcker har hitintills resulterat i ett ekonomiskt överskott
(vinst) om ca 85 000 kr.
7. Avstämning av arbete i de sex nätverken för utveckling, förnyelse och tillväxt
1) Stadgeöversyn
Gruppledare Kjell Aggefors informerar om gruppens ”slutliga” förslag till ändringar av
stadgarna, se bifogad bilaga.
AU tackar Kjell för hans fina arbete. AU som anser att förslaget är mycket bra och väl
genomarbetat tillstyrker att detsamma efter några mindre begreppsändringar föredras för
Förbundsrådet den 27 maj. Beslut om ändring i förbundets stadgar ska fattas av förbundets
Rikskonvent.
2) Medlems- och lokalavdelningsrekrytering
Juhani Ahonen informerar om att nätverket under ledning och med stort engagemang av
gruppledare Lars Lindström har tagit fram flera förslag till aktiviteter i syfte att rekrytera
fler medlemmar och i syfte att göra förbundet mer känt i församlingar och samhälle.
3) – 6) Arbetet i de övriga fyra nätverksgrupperna pågår och redovisas närmare till
Förbundsrådet den 27 maj. Gruppernas (3 – 6) uppdrag är 3). Medvetandegöra
lekmannarörelsen, under ledning av Anders Boström. 4) Lekmannarörelsens uppdrag
(uppgift), under ledning av Anders Nordberg, 5) Tjänstemannakyrka eller lekmannakyrka
(relationer), under ledning av Anders Boström och 6) Bönen (plats, funktion och innehåll),
under ledning av Anders Åström .
AU diskuterar olika sätt att göra Lekmannaförbundet mer känt. AU bestämmer att Anders
Nordberg ska kontakta Kyrkostyrelsen och framföra önskemål om att det görs en länk från
Svenska Kyrkans hemsida till Lekmannaförbundets hemsida.
8. Förbundets tidning, Lekman i kyrkan och hemsidan
a) Lekman i kyrkan
Juhani informerar om att Britt-Louise Madsen av hälsoskäl tills vidare inte kan fullfölja
uppgiften som förbundsredaktör. Anders Nordberg bär tillsamman med AU och
korrekturläsare Beryll Grandell tills vidare ansvar för tidningens utformning och innehåll. I
detta arbete medverkar LH Tryck i Ulricehamn där Anna Elander är särskild kontaktperson.
Att få tag på en ny förbundsredaktör är en akut fråga. Förbundsrådet utser förbundsredaktör.
b) Hemsidan
AU diskuterar och bestämmer att hemsidan ska kompletteras med förbundsbutiken och
länkar till de stift inom Lekmannaförbundet som har egna hemsidor.
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Ersättning ska betalas ut till Ruben Madsen för det arbete med hemsidan som han har utfört.
AU önskar få en räkning med specifikation över arbete och kostnader, helst före den 15
maj..
9. Inför Rikskonvent 2016
a) Programmet för Rikskonventet
Anders Nordberg redogör för förberedelsearbetet inför Rikskonvent 2016. Programmet är i
stort sett klart och finns publicerat i Lekman i Kyrkan nr 1 /2016
Torsdagen den 28 juli
16:00 Arbetsutskottet (AU) och rikskonventets funktionärer sammanträder.
Fredagen den 29 juli
08:30 Konventsbyrån öppnar. Incheckning.
10:30 Förbundsrådet (FR) sammanträder och behandlar bland annat de sex nätverksgrup.
gruppernas rapporter.
12:00 Presskonferens
12:30 Lunch
14:00 Välkomstkaffe
14:30 Öppningsceremoni
.
Öppningsanförande : Anders Nordberg, Birgitta Dérand och sångsolist Jan Henriksson
.
Inledningsanförande: Biskop em. Karl-Johan Tyrberg – ”Jag är vägen, sanningen och
.
.
livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6)
17:00 Middag
18:30 Seminarium I – Kvällssamling kring Ylva Eggehorns författarskap, psalmdiktning . .
och poesi
20:00
Kvällsfika med gemenskap över församlings- och stiftsgränser.
21:00
Kvällsmässa under ledning av komminister Cecilia Karlén, Raus.
Lördagen den 30 juli
07:30 Frukost
08:30 Konventsbyrån öppnar
09:00 Morgonbön under ledning av ordföranden i Lekmannaförbundet i Lunds stift .
.
Magnus Wittgren , Raus.
09:45 Konventsförhandlingar
.
Alternativ: För dem som inte är ombud erbjuds mot avgift anordnas en utflykt till
.
Råå Sjöfartsmuseum
12:15 Lunch
14:00 Seminarium II - Teol. dr. Carl-Erik Sahlberg – ”Stå därför fasta”
..
Seminarium III – Hedersordförande Carl-Axel Axelsson – ”Johannes evangelium
..
med fokus på 14:6”
.
14:00 Seminarium II Grupp A.
..
Seminarium III Grupp B
.
15:00 Seminarium II Grupp B
.
Seminarium III Grupp A
16:00 Återsamling – Sammanfattning – Samtal
18:00 Festmåltid – Överraskningarnas afton – Gemenskapskväll – Magnus Wittgren .
.
m.fl.
21:00 Aftonbön under ledning av förbundssekreterare Marie Nederman, Helsingborg
21:30 Kvällsfika och gemenskap över församlings- och stiftsgränser.
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Söndagen den 31 juli:
07:30 Frukost
08:00 Konventsbyrån öppnar
09:00 Morgonbön under ledning av förbundsordförande Anders Nordberg
09:45 Seminarium IV - Fil. Dr Allan Emrén – ”Gudstro är den enda vetenskapliga .
.
världsbilden - Vetenskap och Gudstro”
11:00 Lunch
.
Utcheckning
13:00 Förböns- och Sändningsmässa i Mariakyrkan i Helsingborg .
.
. Biskop em. Christina Odenberg med lekmän och med sångsolist Annika Fransson.
15:00 Sofiero – Slotts- och trädgårdsbesök för dem som önskar mot särskild avgift
b) Valberedningen
Ny ordinarie ledamot måste utses till Ideellt Forum eftersom Kjell Aggefors har avsagt sig
fortsatt uppdrag. Valberedningens ordförande Kjell Arne Green ska kontaktas av förbundssekreteraren för att tillfrågas om arbetet inför val i samband med Rikskonventet av
representanter till olika uppdrag inom och för Lekmannaförbundet..
10. Lekmannaförbundets Stiftskonvent våren 2016
Samtliga stiftsförbund har eller kommer att ha stiftskonvent under våren 2016. När och var
stiftskonventen äger rum framgår av s. 17 i ”Lekman i kyrkan” nr 1 dock med tillägg av att
Karlstads stiftsförbund ska ha sitt konvent den 14 maj.
11. Jubileum
AU uppmärksammar några jubileum under våren. I Lunds stift firar Örkelljunga 60årsjubileum den 9 april och Brunnby Församlingskår firar 50-års jubileum den 10 april.
Korsberga församlingskår i Växjö stift firar 50-års jubileum den 17 april.
12. Verksamhetsberättelse 2014 och 2015
Marie Nederman delar ut förslag till verksamhetsberättelse för 2015. Förslag till
verksamhetsberättelse för 2014 har tidigare tagits fram av Anders Nordberg. Förslagen kommer att delges stiftsrepresentanterna inför Förbundsrådsmötet den 27 maj.
13. Lekman i Kyrkan nr 2 2016
Ledare: Förbundssekreterare Marie Nederman
Biskopshälsning: Biskop em. Karl-Johan Tyrberg
Betraktelse: Teol.dr. Björn Svärd
Nekrolog (minnesskrift) över Eje Johansson ska finnas med i nästa nummer av Lekman i
Kyrkan. Marie Nederman tillfrågar Birgitta Dérand om att utforma en nekrolog.
14. Läget i stiften
AU uppmärksammar att några stiftsförbund inte sällan uteblir med representanter, såväl
ordinarie som ersättare, vid förbundets förbundsrådsmöten.
15. ”Hela människan”
Anders Nordberg informerar om att Lekmannaförbundet har fått en inbjudan från
”Hela människan” till ett huvudmannamöte den 18 oktober i Birger Jarls konferenscenter,
Stockholm. AU diskuterar frågan om vilken av AU:s ledamöter som ska representera
Lekmannaförbundet under huvudmannamötet. Beslut härom fattas under förbundets
förbundsrådsmöte den 27 maj
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16. Övriga frågor
Gerd Holmström upplyser om och delger AU en påskhälsning från biskop Mikael Mogren
Västerås.
17. Nästa möte i Förbundsrådet
Förbundsrådet sammanträder fredagen den 27 maj. Kallelse ska gå ut senast den 30 april.
18. Avslutning
Anders Nordberg tackar ledamöterna för mötet och citerar psalm nr 721, Trädet och grenen,
skriven av framlidne biskopen Jan A. Hellström Ledamöterna förenas i tacksägelse, i
Herrens bön och genom nedkallande av Herrens välsignelse.

Marie Nederman
Förbundssekreterare

Anders Nordberg
Förbundsordförande

