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1. I n l e d n i n g
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna och sedan sjunger alla psalm 198,
Likt vårdagssol i morgonglöd. Därefter leder Anders ledamöterna i bön för mötet.
2. N ä r v a r o och justerare
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Representanter från Uppsala stift och
Karlstads stift har anmält förhinder. Nyvald representant för Göteborgs stift,
Meikel Ganebratt och Gert Råvik, ansvarig för förbundsbutiken, hälsas särskilt välkomna.
Därefter genomförs en kort presentationsrunda.
Kerstin Göransson, ordinarie representant för Växjö stift, utses till justerare.
Efter meddelande om att Birgitta Dérands make Stig Arne Dérand har avlidit framför
förbundsordförande Anders Nordberg tillsammans med Förbundsrådet (FR) FR:s varma
deltagande och FR bestämmer att en gåva till minne av Stig Arne ska lämnas till
Diabetesfonden.
3. D a g o r d n i n g
Dagordningen som skickats ut godkänns.

4. F ö r e g å e n d e protokoll
Protokollen från föregående FR-möte nr 4/16 den 18 november 2016 och AU-möte nr 1/17
den 10 februari 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
5. E k o n o m i s k rapport
Förbundskassör Juhani Ahonen delar ut balans- och resiiltaträkning till samtliga deltagare och
rapporterar om förbundets ekonomi. Det ekonomiska slutresultatet för Rikskonvent 2016
blev ett överskott på 89 000 kr. För 2016 blev det ett nollresultat mot ett budgeterat
underskott på 73 000 kr. De totala tillgångarna uppgick enligt balansräkningen per den 31
december 2016 till 467 000 kr.
Jubileumsfondens behållning var 26 274 kr per den 20 april. En del av stiftsförbund en har
hörsammat AU:s uppmaning och uppmuntran att lämna ett bidrag till jubileumsfonden.
Anders Nordberg uppmanar de stift som ännu inte har lämnat något ekonomiskt stöd till
fonden att göra det. FR diskuterar program m m på jubileumskonventet. Kerstin Göransson
och Magnus Wittgren klargör att deras stiftsförbund lämnar penninggåvor till jubileumsfonden
först då ett jubileumsprogram tagits fram där det mer i detalj framgår till vilka kostnadsslag
fondens medel ska användas.
Antalet medlemmar i Svenska Kyrkans Lekmannaförbund var per den 14 maj 4 705 personer,
inklusive 146 direktanslutna. Antalet kårer uppgick till 149.
Juhani presenterar ett förslag till budget för 2018 och föreslår tillika att medlemsavgiften till
Riksförbundet höjs med 30 kr till 100 kr fr.o.m. 2019.
FR diskuterar för- och nackdelar med att höja medlemsavgiften till Riksförbundet utan att
fatta något beslut.
6. Rikskonvent 2018
Juhani Ahonen informerar om det förberedelse- och planeringsarbete som han medverkat i
inför Rikskonvent 2018 och vilket konvent äger rum i Uppsala den 27-29 j u l i 2018.
Eftersökningar har gjorts av lämpliga hotell och konferensanläggningar m m i Uppsala med
omnejd. Scandic Nord, norr om Kvarngärdet i Uppsala, är en anläggning som kan erbjuda
mat (kost) och logi samt lokaler för konferenser och seminarier p å ett och samma ställe.
Klas TufVesson och Juhani Ahonen har besökt Scandic Nord som har 190 rum, konferenssal och många parkeringsplatser. Prisuppgifter har tagits f r a m för 190 personer. Enligt
lämnad offert uppgår den totala kostnaden t i l l 243 870 kr. Priset för ett enkelrum är 890 kr
och priset för ett dubbelrum är 1 090 kr. En preliminär bokning har gjorts.
I närheten av Scandic N o r d (ca 500 m sydost) finns en gudstjänstlokal, en kyrka med
namnet Lötenkyrkan, till vilken hör ett separat församlingshem. Öppningsceremonin med
Öppnings- och inledningsanföranden kan lämpligen hållas i Lötenkyrkan den 27 j u l i .
Huruvida det är möjligt att hålla förböns- och sändningsmässa i Uppsala domkyrka ska
undersökas närmare.
Ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Ragnar Persenius ska bjudas i n och tillfrågas om
medverkan i jubiléet.
Tänkbara programpunkter diskuteras. Guidat besök i domkyrkan med omgivningar är en
aktivitet som bör finnas med i programmet.

En biografi över Nathan Söderbloms liv genom de årligen uppförda Söderbloms spelen
anses kunna utgöra en lämplig informativ underhållning under jubileets gemensamma
festkväll. Lars Lindström far i uppdrag att i denna fråga kontakta ansvariga för de årligen
uppförda Söderbloms spelen i TrÖnö.
7. A n s ö k a n om anslag för finansiering av Rikskonventet, riksnivå
Ansökningar från Lekmannaförbundet om anslag ska göras när budget och preliminärt
program har tagits fram.
8. Finansiering av Rikskonvent 2018 - stiftelser på stiftsnivå
Stiftsrepresentanterna redogör för resultatet av beslutade eftersökningar av existerande
stiftelser fonder, donationer o. dyl. som utgör presumtiva finansieringskällor. V i d
genomgången framkom att följande tänkbara fonder/stiftelser bör undersökas närmare;
Nathan Söderbloms minnesfond (Skara stift), Kristina Wrangels stiftelse (Strängnäs stift)
och Stiftelsen Sankt Eskil (Lunds stift).
Anders Nordberg har i mail den 5 maj informerat om hur sökningar kan göras i
länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas som kan hittas enligt följande:
http://webQ5.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/5Search.aspx

I denna databas kan man finna en uppdelning p å län, ändamål och stiftelseförvaltning
(tillgångar). I sökrutan för ändamål bör formuleras ett näraliggande begrepp, t.ex. kristen
ideell verksamhet eller kyrkliga ändamål eller bara kristen etc.
9. Minnesgåvor 100-års j ubileum
Gerd Holmström informerar om att hon från Östanbäcks kloster fatt information om att
klostret inte kan leverera ljus enligt förbundets önskemål. FR beslutar att ge en gåva p å 500
kr till Östanbäcks kloster, till de ändamål klostret finner lämpliga.
Gert Råvik lämnar förslag på gåvor med anknytning till Lekmannaförbundets
100-årsjubileum, bl.a. muggar och servetter.
10. Jubileumsskrift - diskussion om utformning
Anders Nordberg informerar om att det finns 1000 överexemplar av den jubileumsskrift
som gavs ut i samband med förbundets 90-års jubileum 2008. FR diskuterar hur en
jubileumsskrift på bästa sätt ska kunna tas fram t i l l Lekmannaförbundets 100-årsjubileum
och kommer fram t i l l att ett tillägg bör göras för de senaste 10 åren. Under diskussionen
föreslår Magnus Wittgren att de senaste 10 årens händelser lämpligen publiceras i ett
Jubileumsnummer av tidskriften Lekman i Kyrkan.
FR gillar förslaget och beslutar att Lekman i Kyrkan nummer 2/18 blir en Jubileumstidskrift.
11. Riktlinjer för inbjudan av gäster till Rikskonvent
Juhani Ahonen informerar om vilka gäster som förbundet bjudit in, utan egen kostnad, till
tidigare Rikskonvent. Föredragshållare har förutom arvode fatt reseersättning och blivit
bjudna på mat och logi. Därutöver har tidigare medlemmar i A U m . f l . och deras respektive
makar blivit bjudna. Någon/några gäster från Norge och Finland har också blivit bjudna.

I avsaknad av riktlinjer till ledning för beslut om vilka som ska bjudas i n till Rikskonvent
får A U i uppdrag att till nästa FR-möte den 10 november ta fram riktlinjer - en policy för
inbjudan av gäster till förbundets Rikskonvent.
12. Alla tiders bok
Det ekonomiska utfallet luttills av A l l a tiders bok är ett överskott p å 90 000 kr. Det är
oklart vad nytryck av 500 exemplar av 'Vägen väntar' kostar. FR diskuterar behovet av
flera exemplar och beslutar att avvakta med ett beslut om beställning genom nytryck.
13. Förbundsbutiken
Anders Nordberg inleder med att tacka Gert Råvik och Berit Olsson för deras övertagande,
förvaltning och besittning av förbundsbutiken. Gert informerar om vad som finns i lager
och upplyser om vissa varuslag som behöver köpas in, bl.a. glasblock. Reportage om
förbundsbutiken
med information om vilka varor som finns och med möjlighet att beställa
ska införas i kommande nummer av tidskriften Lekman i Kyrkan. Förbundsbutiken ska
framöver även finnas på hemsidan under egen rubrik. A l l a varuinköp t i l l och all försäljning
av varor e.dyl från Lekmannaförbundet i syfte att komma stiftsförbund, lokalavdelningar
samt medlemmar t i l l del ska organiseras och hanteras genom förbundsbutiken med
Gert Råvik och Berit Olsson som ansvariga.
FR gillar de idéer och förslag som Gert framför och beslutar att i tacksamhet uppmuntra
honom och Berit Olsson till att som föreståndare jobba vidare med
förbundsbutiken.
14. Rapportering o m arbetet med medlems rekrytering, utveckling, förnyelse och
tillväxt - de sex n ä t v e r k s g r u p p e r n a
1. ) Stadge översyn
Marie Nederman påminner om att stiftskonvent ska hållas senast den 30 april varje år, i
enlighet med de nya "admifiistrativa ändringar i stadgarna som Rikskonventet fattade beslut
om 2016.
,>

2. ) Medlems- och lokalavdelningsrekrytering
Lars Lindström berättar att arbetet med att arbeta aktivt för att öka medlemsantalet i
förbundet fortsätter. En viktig del i detta arbete är utvecklingen av hemsidan med information
om förbundets verksamhet och möjligheten att anmäla medlemskap. E n särskild insats för att
värva medlemmar till förbundet bör riktas mot förtroendevalda.
3. och 5.) Göra L e k m a n n a f ö r b u n d e t k ä n t i n o m k y r k a n / T j ä n s t e m a n n a k y r k a eller
Iekmannakyrka (relationer)
Utvecklingsarbetet i nätverksgrupp 3 och 5 har under arbetets gång visat sig ligga mycket nära
och framöver kommer åtgärderna i de båda nätverksgrupperna att presenteras under en punkt
med start i detta protokoll.
Anders Nordberg informerar om att han har tagit fram en ny lista över externa mottagare av
tidskriften Lekman i Kyrkan där många presumtiva mottagare Över befintliga mottagare har
lagts till t.ex. alla stiftskanslier. E n ökad spridning av Lekman i kyrkan är en viktig åtgärd som
bidrar till att göra Lekmannaförbundet känt. En särskild insats för att göra Lekmannaförbundet meta känt och för att värva flera medlemmar bör riktas mot förtroendevalda.
Anders Boström presenterar flera frågor i den nästan klara enkät som han tillsammans med
Anders Nordberg tagit fram för att kartlägga hur relationerna mellan tjänstemän och lekmän
(frivilliga krafter) fungerar idag.

Enkäten ska skickas ut till tjänstgörande, vigda och ovigda i Svenska Kyrkan och till
förtroendevalda. Förbundsrådet beslutar att Anders B och Anders N fiillständigar enkäten och
sedan skickar ut den.
Anders N berättar att han genom telefonsamtal och personliga besök från företrädare för
förbundet och dess lokalavdelningar då och då informeras om olika tankar och förslag till
metoder för förbundets verksamhetsledning i syfte att vidmakthålla en levande lekmannarörelse. Från Västerhaninge församlingskår har ordförande Tibor Szilagyi framfört hälsningar
till FR och lämnat synpunkter som enligt hans mening kan sammanfattas i två faktorer av
betydelse för en levande och tillväxande lekmannarörelse. Dessa faktorer består av dels ett
kostnadsmedvetande med anspråk på balans och återhållsamhet, dels en målmedveten
verksamhet i samråd med kyrkan själv eller självständig och oberoende om samråd framstår
som passiviserande av eller hämmande för verksamheten.
4.) L e k m a n n a f ö r b u n d e t s uppdrag (uppgift)
Marie Nederman berättar att flera stiftsförbund har framfört synpunkter p å rutinen och
framförallt har frågor uppkommit om den praktiska hanteringen när och hur insamlandet av
uppgifter ska ske.
En fråga som har aktualiserats är frågan om det programmaterial som samlas i n blir alltför
omfattande? En annan fråga är om det programmaterial som samlas i n t i l l så stor del
inrymmer lokala programinslag att det saknar intresse för utomstående - andra
lokalavdelningar? A t t skapa en digital "programbank" över lokalavdelningarnas program
efter viss t i d framstår som önskvärt. För närvarande saknas dock resurser för ledning och
styrning, utformning och uppdatering med central inmatning av en sådan programbank,
Huvudsyftet med nätverkets förslag är att lokalavdelningar och stiftsförbund ska dela med
sig av erfarenheter och upplysa om idéer och program som är värdefulla och lämpliga för
olika sammankomster inom Lekmannaförbundet.
Marie lämnar ett förslag som innebär att tidskriften Lekman i Kyrkan används som central
programbank och därmed blir en källa för olika programinslag. Tidskriften sprids till alla
medlemmar både i pappersform och digitalt på förbundets hemsida.
För att begränsa antalet uppgifter kan respektive Stiftsförbund lämna i n en sammanställning (word-dokument eller p d f f i l ) per stift över ett antal programpunkter som förbunden
v i l l sprida som "goda exempel". Programpunkterna kan komma från det gångna året eller
vara beslutade för det kommande året, allt efter vad stifts förbunden anser lämpligt. Informationen om program kommer sedan att publiceras i Lekman i Kyrkan nr 1 o 2. A t t använda tidskriften för att sprida programpunkter från olika stiftsförbund och lokalavdelningar är ett effektivt och bra sätt.
Marie föreslår att stiftsförbunden utser minst en person per stiftsförbund som ansvarar för
sammanställning av lokalavdelningarnas program och inlämnandet till
redaktionskommittén för Lekman i Kyrkan.
FR beslutar att "den centrala programbanken" sprids genom tidskriften Lekman i Kyrkan
enligt förslaget. Stiftsrepresentanterna far i uppdrag att t i l l nästa FR-möte ta fram namn på
personer som är ansvariga för att programsammanställningar lämnas in t i l l
redaktionskommittén för publicering i Lekman i Kyrkan.

6.) B ö n e n (plats, f u n k t i o n , innehåll)
Bo-Göte Palmavist informerar om och delar ut en sammanställning som han gjort
tillsammans med Anders Åström. Sammanställningen innehåller förslag på olika sidor på
internet där det finns gratis material som kan ge inspiration till b ö n och bibelläsning.Till detta
material hänförs den information om Sverigebönen med de sju samhällspelarna till vilket
nätverk Lekmannaförbundet är anslutet - bifogade bilagor.
15. F ö r b u n d e t s hemsida
FR konstaterar att förbundets hemsida har utvecklats mycket positivt genom det fina arbete
som Lars Lindström tillsammans med Anders Nordberg och Johan Liw utfört. Det finns nu
tydlig information om hur man anmäler intresse for medlemskap samt tillika tydlig
information om förbundets 100-årsjubileum med vädjan från förbundet om ekonomiskt
stöd till kostnaderna för jubiléet. Det finns även länkar t i l l olika stiftsförbund. Hemsidans
startsida ska inrymma en variation av motiv löpande under kyrkoåret som knyter an till
t.ex. stift, församlingar, kyrkobyggnader och/eller till kyrkoårets predikoteman/rubriker.
Hemsidan kommer att utvecklas ytterligare och närmast i tiden blir att lägga i n
upplysningar kring Förbundsbutiken.
16. F ö r b u n d e t s tidskrift, L e k m a n i Kyrkan
Anders Nordberg fortsätter att inneha uppgiften som förbundsredaktör till dess att ny
förbundsredaktör tillsätts. Beryll Grandeil innehar uppgiften som redaktionskommitté.
17. Skribenter/kontaktpersoner från s t i f t s f ö r b u n d e n att informera och rapportera i
tidskriften L e k m a n i Kyrkan
Stifts förbunden arbetar med att ta fram kontaktpersoner och återkommer med namn på nästa
m ö t e i Förbundsrådet.
18. Stiftskonvent v å r e n 2017
Anders Nordberg informerar om att det finns skriftliga rapporter från alla de stiftskonvent
som har genomförts under våren. Dessa rapporter kommer att publiceras i tidskriften Lekman
i Kyrkan nr 2-2017.
19. L e k m a n n a f ö r b u n d e t s engagemang i Hela M ä n n i s k a n
Marie Nederman informerar om att hon har talat med Anita Mörkenstam som efter förfrågan
uttryckt önskemål om att ersätta Ingvar Johansson som representant för Hela Människan.
Anita Mörkenstam valdes under Rikskonvent 2016 till ersättare för ordinarie representant i
Hela Människan.
Förbundsrådet beslutar att Anita Mörkenstam nu aktivt går i n som ersättare för Ingvar
Johansson och Anita ska därmed representera Svenska Kyrkans Lekmannaförbund i Hela
Människan. Det är viktigt att Anita erhåller all betydelsefull information om vad som händer
inom Hela Människan.
20. Ideellt f o r u m
Anders Nordberg informerar om att Ideellt Forum är en paraplyorganisation för frivilligt
arbete i kyrkan. Det är viktigt att Lekmannaförbundet fortsätter att vara huvudman i Ideellt
Forum för att kunna stötta och bidra till utvecklingen av frivillig verksamhet inom Svenska
Kyrkan.

Lekmannaförbundet är en av 26 huvudmän i Ideellt Forum. Ideellt Forum vill bidra till att fler
människor med stolthet bär sin tillhörighet till Svenska Kyrkan. Likaså vill Ideellt Forum visa
på och ge stöd som underlättar för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokala
församlingslivet i Svenska Kyrkan. Ideellt Forum i Svenska Kyrkan är beteckningen på ett
samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans bildar organisationerna ett
nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet. Ideellt Forum vill lyfta
fram idealitetens betydelse i församlingslivet. Målsättningen ar att synliggöra församlingarnas
medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag. Ideellt Forum är en mötesplats för erfarenhetsutbyte där man inspirerar varandra till att underlätta det personliga engagemanget i det lokala
församlingsarbetet. Ideellt Forum är en öppen mötesplats för alla organisationer och
enskilda som vill stärka friviilighet och personligt engagemang i Svenska Kyrkan.
FR diskuterar för- och nackdelar med att utgöra huvudman i Ideellt Forum. Detta med
anledning av att det finns erfarenheter av och synpunkter på brister i organisationens
sammanhållning, kommunikation och programformulering. FR kommer fram till att
Lekmannaförbundet i fortsättningen med god framförhållning måste ta egna initiativ och vara
aktiva för att Lekmannaförbundet ska kunna dela med sig av och bidra med de erfarenheter
och de vnjeinriktningar som Lekmannaförbundet har.
Nästa möte "Idédagar" inom Ideellt Forum kommer att genomföras i Visby den 6 - 8
oktober. Det är FR:s mening dels att Lekmannaförbundet då bör medverka i samtal,
erfarenhetsutbyten, information, bibel- och bönesamlingar samt i sammankomster som ror
kyrkans verksamhet: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission, dels att Lekmannaförbundet får disponera en monter där delar av Lekmannaförbundets verksamhet åskådliggörs.
21. S E N S U S
SENSUS har sin förbundsstämma i juni 2017. Lekmannaförbundet representeras av
Priscilda Helenius, Sundsvall
22. Jubileum mm under 2017
Made Nederman har tagit fram en lista över jubilarer, de som har jämna födelsedagar under
2017. A U får del av listan. Jubilarerna uppmärksammas genom gratulationskort från A U .
23. Lekman i Kyrkan nr 3 - 2017
Ledare: Anders Boström, l:e vice förbundsordförande
Biskopshälstiitig. Sven-Bernhard Fast, Visby stift
Betraktelse: Bengt-Olof Hedlund och Elisabet Sandlund om Bengt-Olof är förhindrad
24. N ä s t a F R och A U
Nästkommande A U : Fredagen den 22 september 2017
Nästkommande FR: Fredagen den 10 november (obs! ändrat datum)
25. Avslutning
I tacksägelse till Herren och i tacksamhet till de närvarande förklarar Anders Nordberg
mötet avslutat. Därefter ber alla Herrens b ö n och nedkallar Guds välsignelse.
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