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1. Inledning
I utevaro av såväl förbundsordförande Anders Nordberg som av ordföranden för
Lekmannaförbundet i Linköpings stift Jan Henriksson som meddelat att de på grund av
ttafikstockning inte kunde komma till mötet förrän ca kl. 10:20 öppnar förste vice
förbundsordförande Anders Boström mötet genom att hälsa närvarande ledamöter välkomna
och genom att läsa Domsöndagens episteltext hämtad från Uppenbarelsebokens 20 kap. 11
vers fram till och med 21 kap. 5 vers knuten till Domsöndagens tema, "Kristi återkomst"
Därefter leder Anders B ledamöterna i bön för mötet.
2. Närvaro och justerare
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Noteras att flera representanter för olika
stiftsförbund har lämnat återbud. Representanter saknas från följande stiftsförbund: Strängnäs
stift, Lunds stift, Göteborgs stift och Karlstads stift. Särskilt inbjudne förre vice
förbunds sekreteraren Sven-Erik Huss har också lämnat återbud.
Lars Lindström, vice förbundssekreterare och representant för Härnösands stift, utses till
justerare.
3. Parentation
Förbundsordförande Anders Nordberg leder FR i gemensam parentation med ljuständning till
minne av närmast föregående ordföranden och representanten för Lekmannaförbundet i
Växjö stift, Ingvar Johansson ftån Almhult, som lämnade detta jordelivet i en ålder av 86 år,
den 12 oktober 2016.

Andeis läser psalm 217, "Gud för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. . . .", skriven av
förre biskopen i Växjö stift, Elis Malmström, leder FR i tacksägelsebön och framför några
minnesord över Ingvar som under många år troget förvaltat uppdrag inom Svenska Kyrkans
Lekmannaförbund på såväl riks-, stifts- som på lokalplanet. I tacksamhet till Gud lyser FR f r i d
över Ingvars minne och upplyses om att en minnesgåva har lämnats till Svenska Kyrkans
internationella arbete.
4. Dagordning
Dagordningen som skickats ut godkänns med tillägg under "Övriga frågor" med en punkt
som rör färdmedel och kostnader för resor knutna till förbundsledningen.
5. Föregående protokoll
Protokoll från föregående Arbetsutskottsmöte (AU-mÖte) nr 3/16 i Oscars församlingslokaler den 7 okt 2016 och protokoll från föregående FR- möten, nr 2/16 och nr 3/16, på
Sundsgårdens folkhögskola i Lunds stift den 29 och 30 juli 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.
6. Ekonomisk rapport
Förbundskassör Juhani Ahonen lämnar en preliminär resultat- och balansrapport per den 17
november 2016. Det ekonomiska resultatet för de första 10-11 månaderna av 2016 utvisar
härvid ett beräknat överskott på ca 77 000 kr och de totala tillgångarna uppgår till ca 460 000
kr.
7. Plan för åtgärder i syfte att stärka förbundets ekonomi
Under rikskonventet bestämdes att åtgärder måste vidtas i syfte att förbättra förbundets ekonomi. A U
som jobbat vidare med frågan har bildat en "jubileumsfond" till vilken var och en kan lämna
ekonomiskt stöd. Anders Nordberg vädjar genom en skrivelse om ekonomiskt stöd i form av
penninggåvor som kan sättas in på lekmannaförbundets plusgiro 50 27 87 — 5 med noteringen
'Jubikumsfotjd"som upplysning om ändamålet till Lekmannaförbundet som är gåvomottagare.
Skrivelsen tas in i tidskriften lekman iYgrkan nr 4-2016 och publiceras också på förbundets Hemsida
Förbundsrådet diskuterar olika tillvägagångssätt som syftar till att förbättra förbundets ekonomi, varvid
följande förslag framkommer;
- kollekt på församlings- och stiftnivåer kan gå till riksförbundet
- offensivt arbete med att söka bidrag och anslag av olika slag
- anslagssökande till Kyrkostyrelsen och Stiftsstyrelser
- alla stiftsförbund uppmanas att aktivt eftersöka om det finns stiftelser och fonder som kan
bidra till att finansiera den typ av verksamhet som Rikskonventet 2018 inrymmer
- annonsintäkter i tidskriften Lekman i Kyrkan
- insamlingar och lotterier
- aktiv medlemsrekrytering
- generella kostnadsbesparingar
Arbetet i stifts förbunden bör ske utifrån ett offensivt tänkande i samverkan med de förslag om
medlemsrekrytering mm som lämnats av nätverksgrupperna. Till nästa möte i FR som är den 19 maj
2017 ska samtliga stiftsrepresentanter rapportera dels om sina eftersökningar och analyser av
presumtiva stiftelser med upplysning om vilka stiftelser som är möjliga bidragsgivare, dels om övriga
tänkbara offensiva åtgärder som syftar till att samla in pengar till riksförbundet.
8. Rikskonventet 2016
Protokoll från rikskonventsförhandlingarna delas ut och kommenteras. Flera av frågorna från
rikskonventsprotokollet behandlas under egna punkter på dagens möte.

Juhani Ahonen lämnar detaljerade upplysningar om det ekonomiska utfallet av Rikskonvent
2016. Jämfört med planeringen har det tilUtommit en del ytterligare kostnader i form av
reseersättningar och arvoden till medverkande och inbjudna gäster. Totalt sett uppgår
intäkterna till 354 000 kr och kostnaderna till 288 246 kr vilket resulterar i ett överskott på
65 754 kr för Rikskonvent 2016.
T i l l Rikskonvent 2016 uppmanades alla stiftsförbund att köpa i n vinster för 500 kr till lotteriet.
Flera stiftsförbund hade inte hörsammat uppmaningen. D å uteblivna vinster förekommit även
v i d tidigare Rikskonvent dislaiterar FR hur man ska kunna komma till rätta med problemet att
några stiftsförbund inte lämnar lotterivinster till rikskonventen.
FR har haft en generös tiUämpning när det gäller att till rikskonventen bjuda i n tidigare
ledamöter med makar i A U och därvid bekosta såväl deras resor som deltagaravgifter.
Därtill kommer en generös tillämpning av inbjudan av gäster från såväl Finland som Norge,
med kostnader för förbundet för gästernas resor och deltagaravgifter.
FR beslutar att A U ska ta fram ett förslag till riktlinjer och en policy om principerna för såväl
vilka som ska bjudas i n som för hur kostnadsansvaret ska fördelas mellan förbundet och det
inbjudna förbundet resp. de inbjudna ska ha, nu först till Rikskonvent 2018.
9. Förslag till åtgärder för de sex nätverken för utveckling, förnyelse och tillväxt
A U diskuterar vilka åtgärder som ska vidtas med utgångspunkt i de förslag som presenterats i
de olika rapporterna från nätverksgrupperna.
1) Stadgeöversyn
V i d rikskonventet beslutades att de "adrmnistrativa'' ändringarna dels skulle förverkligas
enligt förslaget, dels att ändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2017. N ä r det
gäller förslaget om namnändring av begrepp så måste nytt beslut tas på Rikskonvent 2018
eftersom en majoritet mindre än 2/3 av de röstberättigade röstade ja till förslaget om
namnändring.
FR beslutar att då texten i stadgarna ändrats med tillägget "fastställande av dagordning"
under § 12 ska förbunds sekreteraren skicka ut stadgarna till
stiftsförbundsrepresentanterna med e-post kompletterat med vanlig brevpost till de
stiftsrepresentanter som inte har möjlighet att ta emot e-post.
2) Medlems- och lokalavdelningsrekrytering
Under rikskonventet beslutades att Lekmannaförbundet på alla nivåer ska arbeta aktivt
för att öka medlemsantalet i förbundet. Något procentuellt eller siffermässigt antal för
ökningen bestämdes dock inte.
Gruppledaren Lars Lindström informerar om det bildspel som han har tagit fram. Detta
bildspel utgör en presentation av Lekmannaförbundet och dess verksamhet och kan
användas dels i syfte att göra Lekmannaförbundet mer känt, dels i syfte att rekrytera fler
medlemmar.
Lars Lindström berättar vidare att överenskommelse har träffats om att han i samråd med
Johan Liw ska utveckla hemsidan som bl.a. ska kompletteras med möjlighet att anmäla
medlemskap och med en vädjan om ekonomiskt stöd till kostnaderna för
Lekmannaförbundets jubileum 2018 med tillhörande Rikskonvent.

3) Göra Lekmannaförbundet känt inom kyrkan
Nätverksgrupp 3 under ledning av Anders Boström har tagit fram förslag på att informera
utbnaMingsmstitutioner och olika mottagare inom kyrkan för att göra
Lekmannaförbundet och dess verksamhet mer känt inom kyrkan.
Anders Boström informerar om att han ska kontakta Kyrkostyrelsens kommunikatör för
att komma överens om hur information om Svenska Kyrkans Lekmannaförbund kan
spridas på bästa sett inom kyrkan.
4) Lekmannaförbundets uppdrag (uppgift)
Marie Nederman delar ut den nya rutinen, som grundas på rapporten fån nätverksgrupp 4
under ledning av Anders Nordberg. Rutinen innebär att samtliga lokalavdelningars
program samlas i en central programbank som sedan ska spridas genom arbetsutskottet
(AU) till stifts förbunden. A v skrivelsen framgår att stiftsförbundens representanter ska ta
in lokalavdelningarnas program, sammanställa dessa och sedan överlämna det till A U .
Rutinen börjar tillämpas andra halvåret 2017. Rutinen — se särskild bilaga.
5) Tjänstemannakyrka eller lekmannakyrka (relationer)
Nätverksgruppens ledare Anders Boström informerar om att en kardäggning ska göras av
hur relationerna mellan tjänstemän och lekmän fungerar idag genom utskick av en enkät.
Förbundsrådet beslutar att A U ska utforma denna enkät
6) B ö n e n (plats, funktion, innehåll)
Bo-Göte Palmqvist, stiftsförbundsrepresentant från Skara stift, informerar om att han
tillsammans med Anders Åstrom ska ta fram förslag och exempel på olika aktiviteter med
fokus på bön. Förslaget ska presenteras under FR:s möte den 19 maj 2017.
10. Förbundets hemsida
Förbundsrådet diskuterar utformningen och innehållet i Lekmannaförbundets hemsida.
Förbundsrådet enas om att det på hemsidan ska finnas en presentation av
Lekmannaförbundets tillkomst, historik och framförallt pågående verksamhet med
verksamhetsutveckling. Hemsidans ansikte b ö r inrymma en variation av motiv löpande under
kyrkoåret som knyter an till t.ex. stift, församlingar, kyrkobyggnader och/eller till kyrkoårets
predikoteman/rubriker. Härutöver ska tydlig information finnas om hur man anmäler intresse
för medlemskap samt tillika tydlig information om förbundets 100-årsjubileum med vädjan
från förbundet om ekonomiskt stöd till kostnaderna för jubileet.
Lars Lindström ska tillsammans med Johan Liw samverka kring uppgiften att förändra och
utveckla Lekmannaförbundets hemsida.
11. Rikskonvent 2018
Rikskonvent 2018 ska efter inbjudan till och beslut i juli 2016 av Rikskonvent 2016 hållas i
Uppsala stift med Lekmannaförbundet i Uppsala stift som värdorganisation. Temat för
Rikskonvent 2018 är "Var barmhärtig, sa som er fader är barmhärtig (Lukas 6:36)
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Klas Tufvesson informerar om att stiftkonventsrådet i Uppsala stift har utsett representanter
från Uppsala stift som s s:a ingå i planeringsgruppen, enligt följande:
EMAIL
NAMN
TELEFON
Roger Karlsson
r o?er.rk.karlssonfS)svenskakvrkan. s e
0171-44 60 32
bernt.lapelius(2)
wnail.
com
Bernt Lagelius
0703- 67 24 20
Margareta Johansson
r utmärka reta. j ohanssonfolpmail. com
0650-240 83, 0703-24 96 29
Klas Tufvesson
Has.tutVessonf2lalfa.telenordia.se
0761- 87 66 18

Klas Tufvesson informerar om att Rikskonvent 2018, preliminärt föreslås bli verklighet
den 27-29 juli i Uppsala pastorat. Planeringsgruppen har undersökt olika platser/lokaler där
Uppsala Konsert och Kongress ( U K K ) är ett av alternativen. Prisnivån på lokaler i
Uppsala är hög. Det finns en strävan hos stiftsförbundet att hålla nere kostnaderna totalt sett
men med hänsyn till att förbundet firar 100-årsjubileutn i samband med riks- konventet kan
kostnaderna tillåtas bli något högre än vid ett "vanligt" rikskonvent.
Anders Nordberg informerar om att från riks förbundet deltar AU:s ledamöter i planeringsgruppen, dock med undantag av Marie Nederman som på grund av förvärvsarbete
och geografiskt avstånd till Uppsala avstår från att aktivt delta i planeringsarbetet.
FR beslutar att ge planeringsgruppen i uppdrag att ta fram dels förslag till en Jubileumsskrift,
dels till någon form av minnesgåva med anledning av 100-års jubileet.
FR beslutar att planeringsgruppens första m ö t e genomförs i Uppsala fredagen den 13 januari
kl. 10.00.
12. Förbundets tidskrift, Lekman i Kyrkan
Anders Nordberg fortsätter att inneha uppgiften som förbundsredaktör till dess att ny
förbundsredaktör tillsätts. Beryll Grandet! innehar uppgiften som redaktionskommitté.
13. L ä g e t i Stiften
Bo-Göte Palmavist informerar om att stiftsförbundet i Skara stift har genomfört en
omorganisation av ledningsfunktionen. Lovsångsmässa ska hållas i Skara domkyrka i samband
med stiftsförbundets 60-års jubileum. Hjo-dagarna genomförs den 4-6 augusti.
Anders Boström rapporterar om färre kårer i Luleå stift och om en minskad styrelse.
Gunnel Berggren-Larsson informerar om att stiftsförbundet i Stockholm har genomfort
en Lekmannadag den 22 oktober.
Stiftsförbundet i Lunds stift har en ny hemsida www.lelcmanilund.se.
Anders Nordberg uppmanar och uppmuntrar representanterna för stifts förbunden att skriva
en artikel om genomförda höstkonvent och inspirations samlingar m m att tas i n i Lekman i
Kyrkan nr 4-2016.
14. Rapportering fån m ö t e med Hela Människan den 18 oktober
Anders Nordberg rapporterar från sitt deltagande i mötet med Hela Människan den 18
oktober, Framtidskonferens i Stockholm Hela Människan är en allmännyttig ideell
organisation med uppdrag att utifrån en människosyn med Jesus som förebild och källa till
kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för
människor i utsatta livssituationer.
Svenska Kyrkans Lekmannaförbund är en av 11 huvudmän i detta förbund. Hela Människans
vision är att alla människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap.
Tro: Hela Människan tror att Gud ger människan möjlighet till upprättelse oavsett vad man
har upplevt tidigare i livet. Hela Människan vill verka för att tron på upprättelse ska genomsyra
alla verksamhet.
Respekt: Alla människor har lika värde och ska bli behandlade med respekt oavsett tro, kön,
ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktions nedsättning.
Gemenskap: Hela Människan vill skapa mötesplatser som erbjuder gemenkap.

Förbundskonferensen innehöll dels mspirations föreläsningar, "Kyrkligt entreprenörskap" med
M i m m i Edin och "Vägar till lokala enheters utveckling* med Giinnar Dahlqvist, dels övergripande
information om verksamheten inom Hela Människan under rubriken "Arbetet inom Hela
Människan idag" av generalsekreteraren Frank Åkerman dels ock dialog knuten till
huvudmännens syn på verksamheten inom Hela Människan.
Ny kontaktperson inom Lekmannaförbundet efter Ingvar Johansson ska iitses. Förslag till och
beslut om kontaktperson tas upp till behandling vid AU-mötet den 10 februari 2017.
Synpunkter från nuvarande ersättaren Anita Mörkenstam ska inhämtas infor AU-mÖtet.
15. Lekman i Kyrkan nr 1 - 2017
Ledare: Roger Karlsson, Ordförande för Lekmannaförbundet i Uppsala stift
Biskopshälsning: Sven-Bernhard Fast, Visby stift
Betraktelse: Göran Agrell (Kontaktas av Anders Boström).
16. N ä s t a F R och A U
Nästa AU-möte bestäms till den 10 februari 2017 och nästa FR- möte bestäms till den
den 19 maj 2017. Preliminärt beslutas om AU-möte och FR-möte under hösten 2017 till den
22 september (AU) och den 17 november (FR).
17. Övriga frågor
•

Vasa Kyrkobrödrakår har genom Annita Ö d m a n och ordföranden Karl-Erik Borg i
skrift framfört tack till Svenska kyrkans Lekmannaförbund för den uppvaktning och
de gåvor som Lekmannaförbundet lämnat till kyrkobrödrakårens 60 års jubileum den 8
oktober.

•

Fråga har uppkommit huruvida det är förenligt med förbundets administrativa regler
att förbundsordföranden använder hyrbil vid olika resor föranledda av uppdrag för
förbundets räkning. FR beslutar att förbundsordföranden vid resor för förbundets
räkning efter egen bedömning och lämplighetsprövning får använda hyrbil, liten eller
mellanbil, om målet för resan är beläget 40 kilometer eller mer från
förbundsordförandens bostad.

18 Avslutning
Efter tacksägelse och unison psalmsång SvPs nr 249 leder Anders Boström ledamötena i bön,
i Herrens bön, och nedkallar slutligen Guds välsignelse.
Anders Nordberg förklarar mötet avslutat.
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Till samtliga representanter i Förbundsrådet

Rutin för insamling av lokalavdelningarnas program
Nätverksgrupp 4 under ledning av Anders Nordberg har i sin rapport om
Svenska Kyrkans Lekmannaförbunds ställning, uppgift, verksamhetsinrilitning
och vision lämnat förslag om att det ska inrättas en central programbank över
samtliga lokalavdelningars program.
På Rikskonventet 2016 har beslut fattats att upprätta en programbank i enlighet
med förslaget. Detta innebar att samtliga lokdavdelningars program ska samlas i
en central programbank som via Förbundsrådets Arbetsutskott distribueras till
stiftsförbunden enligt följande rutin:
1. Varje lokalavdelning informerar det egna stiftsförbundet om det
programinnehåll som har beslutats för lokalavdelningens (kårens)
hösttermin (senast före utgången av augusti månad samma år) och för
lokalavdelningens (kårens) vår- och sommartermin (senast före utgången
av januari samma år).
2. Varje stiftsförbund sänder senast före utgången av september månad
samtliga lokalavdelningars höstprogram för samma år inom stiftet vidare
till Lekmannaförbundets Arbetsutskott (AU) och varje stiftsförbund
sänder senast före utgången av februari månad för samma år samtliga
lokalavdelningars vår- och sommarprogram inom stiftet vidare till
Lekmannaförbundets Arbetsutskott (AU).
3. Lekmannaförbundets Arbetsutskott (AU) sammanställer slutligen varje år
det programinnehåll som lokalavdelningarna (kårerna) har fattat beslut om
och om vilket respektive stiftsförbund har informerats. Sarrimanställningen
knuten till Lekmannaförbundets verksamhet i hela landet distribueras
årligen till stiftsförbunden senast i mars månad (sammanställning för det
kalenderår som närmast föregår mars månad).

Förbundsrådet beslutade på möte den 18 november 2016 att rutinen börjar
tillämpas från och med andra halvåret 2017.

[arie Nederman
Förbundssekreterare

