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1. Inledning 
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna och ber en bön efter den Heliga 
Birgitta. Sedan sjunger alla psalm 39, " Jesus från Nasaret går här fram" med text av Anders 
Frostensson. Därefter leder Anders Nordberg ledamöterna i bön för mötet. 

2. Närvaro 
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Samtliga förbundets ledamöter i AU är 
närvarande. Roger Karlsson och Klas Tufvesson adjungeras till mötet med anledning av 
förbundets planeringsarbete inför Rikskonvent 2018. 

3. Dagotdning 
Dagordningen som skickats ut godkänns med tillägg av en punkt under "Övriga frågor" -
Plats och tema för tiden fram till Rikskonvent 2020. 

4. Föregående protokoll 
Anders Nordberg går igenom protokollet från föregående Förbundsrådsmöte 1/17 den 
19 maj 2017. AU konstaterar att gåva till Diabetesförbundet och gåva till Östanbäcks 
kloster har lämnats. Fler punkter från föregående möte tas upp vid dagens AU-möte. 
Protokollet läggs till handlingarna. 

5. Medlems och Kåtstatistik 
Förbundskassör Juhani Ahonen rapporterar att antalet medlemmar i Svenska Kyrkans 
LekmannafÖrbund var 4 308 per den 15 oktober och antalet kårer uppgick vid 
samma tidpunkt till 126. Antalet kårer har därmed sannolikt minskat med 23 sedan 
den 14 maj 2017 och antalet medlemmar har sedan samma datum sannolikt minskat 
med 397. Frågor kring det minskade antalet kårer och medlemmar diskuteras. 



6. Ekonomisk rappott (period) 
Förbundskassör Juhani Ahonen delar ut en preliminär balans- och resultaträkning för 
perioden 1 januari - 12 oktober 2017. De totala tillgångarna uppgick per den 12 oktober 
till 420 069,72 kr. Medlemsavgifterna för 2017 från Stockholms stiftsförbund har 
ännu inte kommit in. Lekmannaförbundets preliminära ekonomiska resultat for 
2017 uppgår nu till 38 963,45 kr. 

AU under ledning av Juhani diskuterar ekonomin och anser att en höjning av med
lemsavgiften behöver beslutas, detta i syfte att bibehålla en stabil ekonomi . Frågan 
om medlemsavgiftens storlek behandlas och beslutas av förbundets Rikskonvent 

7. Rikskonvent 

7.1 Program 

AU diskuterar och förbereder förbundets förslag till program för Rikskonvent 2018 med 
utgångspunkt av ett översiktligt förslag som Anders Nordberg har skickat ut inför detta 
AU-möte. Det som AU behandlat och i vissa fall föreslår framgår med kursiverad text och 
fet stil nedan. 

RIKSKONVENT - JUBILEUM 100 ÅR 2018 

Fredagen den 27 juli - Söndagen den 29 juli 2018 

UPPSALA 

Att bearbeta och bereda plats for: 

• Lekmannaförbundets flaggor och foldrar över stora delar av Uppsala 

• Konventsbyrå med atimälningslistor och turistkartor över Uppsala samt obligatoriskt 
material för konventsdeltagarna: 
AU konstaterat att det behövs ca 10 petsonet fot bemanning av konventsbytån. 
Plats fot konventsbytån finns i hotellets foajé. 

• Förbundsbutik 
GettRåvik och Betit Hansson ansvatat föt fötbundsbutiken. Plats finns i 
hotellets foajé. 

• Minnesföremål från 100-årsjubiie 
AU diskutetat förslag tillminnesgåvor i form avmuggat, servetter, pennor, 
särskilda kort med stämplar mm. 

• Utetällningstavlor, montrar etc. knutna till Lekmannaförbundets historia 
Fotoutställning med foton från olika rikskonvent och samlingar under olika år 
Material, vikvägg med foton, från tidigare finns hos Gert. 

• Bönelådor 
Finns från Rikskonvent 2016. 

• Mottagmngskommitté med välkomnande och anvisningar 



Fredagen den 27 juli 2018 

ÖPPNING 
Välkomsthälsning Åll envar i Kristus Jesus 

Psalmsång — Körsång ? 

AU anser att sång och kör-medverkan avtex. Vi-kvartetten ärlämpligt. 

ÖPPNINGSANFÖRANDE 
Förbundsordförande Anders Nordberg håller öppningsanförande och knyter an 
till Lekmannaförbundets vagga (Uppsala med Sigtuna) och till Uppsala som 
rikskyrkans centrum (samråd med biskop em. Tord Hallin) och Lekmanna-
förbundet i Uppsala stift med Roger Karlsson/Klas Tufvesson vilka knyter an till 
Uppsala stift. Uppland och Uppsala kommun i sin information. 

Information om Lekmannaförbundets tema och om jubileumsfirandet: 

• Rikskonvent m&& tema "Var Barmhärtiga såsom eder Fader är barmhärtig'3 

• Jubileum 100 år— kort upplysning 

Rikskonventet med Lekmannaförbundets 100-årsjubileum förklaras slutligen öppnat! 

INLEDENINGSANFÖRANDE 

Udäggning kring temat 

• Var barmhärtiga såsom eder Fader är barmhärtig och kring jubileet: 
En introduktion med ledning av temat: Roger Karlsson kontaktar i första hand 
Thomas Sjödin för föredrag/tal med tema om barmhärtighet. Torsten 
Kävlemark och Johannes Pulkkanen är också lämpliga föredragshållare. 

• Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år (Carl-Axel timrågas för råd
givning) 

FÖRBÖN för såväl konventet som för jubileet samt tack- och lovsång 
för Guds närvaro och ledning nu, under tidigare och alla kommande år 

GEMENSAM MIDDAG, M 18.00 föreslås av AU som lämplig tidpunkt 
med blandad placering mellan stift och kårer, gemenskap och vänskapsutbyten 

KVÄLLSSAMLING 
Kyrkospel om Lekmannaförbundets tillkomst, om Nathan Söderbloms liv, om 
lekmannagärnig från konvertikelplakat till medverkan vid nattvardsfirande och 
till lekmannapredikan eller om andra milstolpar i Lekmannaförbundets historia. 

AU förordar att Söderblomsspelen genomförs på fredagskvällen. 

Lars Lindström får i uppdrag att kontakta Söderblomsspelen i Trönö. 

AFTONBÖN: Under ledning av någon ftån Uppsala stiftsförbund. 

KAFFE/TE 



Lördagen den 28 juli 2018 
FRUKOST: Kl, 07.30 
MORGONBÖN: Kl 09.00 

FÖRHANDLINGAR, med start kl 09.30 
Föredragningslista 1-20 
A U betonar a tt det är viktigt a tt alla röstberättigade, inklusive 
förbundsrådet, får röstkort. 

Parallellt med Förhandlingarna 
Promenad eller resa med guidad sightseeing i Uppsalas centrala delar 
eller annan aktivitet som FR finner lämplig. 

LUNCH 

Alternativa AKTIVITETER 
Anders Nordberg lämnar förslag som inrymmer olika alternativ 
till besök avplatser och anläggningar som har stark koppling 
till Lekmannaförbundet eller/och Svenska Kyrkan. 

AU konstaterar att förbundet behöver använda transportmedel 
för gemensamma resor tex. bussar för transport till Lötenkyrkan 
under fredagen och för transport till olika utflyktsmål under lör
dagen samt tiH domkyrkan under söndagen. 
JuhamAhonen får i uppdrag att ta fram prisuppgifter för lämpliga 
gemensamma transporter imder Rikskonventet. 

Alternativa aktiviteter - utflykter med besök av platser och 
anläggningar i Uppsala med omnejd 
Sigtuna med Sigtunastiftelsen och Lekmannaskolan (Ansgarsliden) 
samt Sigtuna Riksgymnasium - Manfred Björkquists och Algot Tergels 
gravar mm. 

Gamla Uppsala med Uppsala högar och den gamla sockenkyrkan, 
en gång domkyrka, då biskopen i det gamla Sveariket flyttade från 
Sigtuna till denna den besegrade hedendomens främsta kultplats 

Uppsala Domkyrka, Helga Trefaldighetskyrkan och Arkebiskopsgården 
samt Teologiska institutionen / alternativt Sankt Eriks källa. 

Uppsala Gamla kyrkogård med ett stort antal gravar för många 
medmänniskor som på olika sätt har tjänat vårt land och vår kyrka t.ex 
familjen Hammarskjöld (Hjalmar, Dag, Bo, m.fl), Gustaf Fröding, 
Yngve Briliot Erik Gustaf Geijer, Per Daniel Atterbom, Bruno Liljefors, 
Gösta Knutsson, Tor Andrae, Ingemat Hedenius, Axel Hägerström, 
Lasse Eriksson, Ruben Josefsson, Jan Fridegård, Östen Undén, 
Karl Olivercrona, J.A. Eklund och Vilhelm Lundstedt m.fl. 

FEST- och JUBILEUMSMÅLTID 
Meny? - Festprogram? — Kyrkospel? — Sång- och Musik? — Hyllningstal? 
- Avtackningar? 

AFTONBÖN sedan KAFFE/TE 



Söndagen den 29 juli 2018 

FRUKOST 

MORGONBÖN 

HÖGMÄSSA I UPPSALA DOMKYRKA MED SVENSKA 
KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND - Förböns- och sånonings-
mässa 
Biskop Ragnar Pers em us är vidtalad och deltar under hela 
konventet samt ansvarar för högmässan under söndagen där tillika 
lekfolk medverkar. Anders informerar om attAntje Jackeléns 
sekreterare låtit meddela att ärkebiskopen är bortrest under 
tiden får Rikskonventets genom förande. 

LUNCH 
Nya FR och AU kort möte. 
Avsked och hemresa 

7.2 Finansiering 
Anders informerar om att stiftsförbundet i Uppsala har genom Roger 
Karlsson skickat in en ansökan till Uppsala stiftsstyrelse om ett större 
anslag till bestridande av Rikskonventets kostnader. 

Ansökiiingar från Lekmannaforbundet-riks om anslag ska göras till 
Kyrkostyrelsen m.fl. när budget och prelirriinärt program har tagits 
fram. Detta bör ske så snart som möjligt helst före årsskiftet och 
absolut senast i februari 2018. 

Roger Karlsson informerar om att Lekmannaförbundet i Uppsala 
stift kommer att anslå på 40 000 kr till bestridande av Rikskonventets 
kostnader. 

Så snart som möjligt ska framställan/ansökan ställas till Ragnar Persenius 
om löfte att ta upp kollekt till Svenska Kyrkans Lekmannaförbund under 
söndagens den 29 juli förböns- och sändningsmassa. 

7.3 Jubileumsfonden 
Förbundskassör Juhani Ahonen informerar om att vid månadsskiftet 
augusti/september uppgick behållningen i Jubileumsfonden till ca 34 000 kr. 

7.4 Tillägg till jubileumsskriften från 2008 - Jubileumstidning 
Tidskriften Lekman i Kyrkan 2/18 ska utformas som en jubileumstidskrift 
där tidigare tillägg görs till jubileumstidskriften som finns för Lekmanna
förbundets 90 år. Det finns 1000 överex av jubileumsskriften från 
förbundets 90-års jubileum 2008. 

7.5 Minnesgåvor 
Följande förslag till minnesgåvor finns; muggar, pennor, servetter, stämpling 
av kort. AU föreslår att minnesmuggar med fördel kan förses med texten 
"Jag varmed och firade lekmannaförbundets 100-årsjubileum". 



7.6 Inbjudningar till 100-årsjubileet 
Anders Nordberg presenterar en lista med 23 namn att beakta för inbjudan 
till Svenska Kyrkans Lekmannaförbunds 100-års jubileum i Uppsala den 27-29 
juli, se bilaga 1. AU diskuterar en fråga om hur mycket de föreslagna gästerna 
personerna ska bli bjudna på och en fråga om vilka kostnader förbundet ska 
bära — resekostnader, logikostnader resp kostnader för mat och dryck.? 

Denna fråga tillika med frågan om vilka gäster som ska bjudas in får beslutas 
om möjligt under Förbundsrådets möte den 10 november. 

7.7 Lokalerna på Scandic Nord 
A U får en förevisning av lokalerna på Scandic Nord. Anläggningen erbjuder 
mat (kost) och logi, parkeringsplatser samt lokaler för konferens och 
seminarier på ett och samma ställe. Konferenssalen som rymmer totalt 190 
personer kan möbleras på olika sätt utifrån behov. Prisuppgifter har tagits 
fram för 190 personer. Enligt lämnad offert uppgår den totala kostnaden för 
kost, logi och lokaler till 243 870 kr. Priset för ett enkelrum är 890 kr och 
priset för ett dubbelrum är 1 090 kr. En preliminär bokning har gjorts. 

Hotellets restaurang kan servera en festmåltiden för upp emot 200 gäster men 
dulaiing och sittning måste då ske i två lokaler som ligger intill varandra. 
Vid festmåltiden förutsätts nu gästerna serveras vid borden. Restaurangen 
måste samtidigt vara öppen för andra om än ett begränsat antal gäster under 
lördagskvällen 

A U promenerar, en sträcka på ca 500 meter, till Lötenkyrkan som har ett 
separat församlingshem. Öppningsceremonin bör hållas i Lötenkyrkan 
den 27 jul i . I församlingshemmet kan kaffe serveras efter ceremonin. 

Efter att ha sett samtliga lokaler konstaterar AU att de är väl lämpade för att 
ett genomförande av Rikskonvent 2018 med ett 100-åtsjubileum ska bli bra. 

8. Policy för inbjudningar av gäster till kommande Rikskonvent 
A U ska till nästa förbundsrådsmöte den 10 november ta fram förslag till 
riktlinjer/policy för inbjudan av gäster till kommande Rikskonvent. 

Hittills har föredragshållare förutom arvode fått reseersättning och 
blivit bjudna på mat och logi. Därutöver har tidigare medlemmar i 
arbetsutskottet m.fl. och deras respektive maka/make blivit bjudna. 
Någon/några gäster från Norge och Finland har också blivit bjudna. 

A U diskuterar begränsningar i förbundets generositet vid 
Rikskonvent gentemot f.d. medlemmar i A U och deras respektive. 
En begränsning skulle kunna vara att f.d. medlemmar i A U blir 
bjudna att närvara utan kostnad vid ett tillfälle och då vid ett 
Rikskonvent som äger rum i anslutning till det år då de har lämnat 
sina uppdrag i AU. 

9. Alla tiders bok 
Imedningsvis konstaterar Juhani Ahonen att läget på sålda böcker i stort 
sett är oförändrat jämfört med i maj. Detta innebär att det ekonomiska 
utfallet hittills av Alla tiders bok är ett överskott på ca 90 000 kr. 



Andets Nordberg informerar om att han fatt prisuppgifter från 
Carl-Axel Axelsson. Av dessa framgår att kostnaden för att trycka 500 
exemplar av den första boken "Vägen väntar" uppgår till 
ca 12 -14 000 kr, vilket motsvarar en kostnad på 24-28 kr per exemplar. 

AU föreslår att beslut fattas på FR-mötet med inriktning på att förbundet 
låter trycka upp 500 exemplar av den första boken i serien Alla tiders bok. 

10. Lekmannaförbundets utvecklingsarbete - de sex uppgifterna 

1. ) Stadgeöversyn 
Arbetet i nätverksgruppen som avser nya stadgar når sin slutfas på 
Rikskonventet 2018 då beslut ska fattas om eventuell namnändring av 
några begrepp t.ex. att Rikskonvent i fortsättningen benämns årsmöte. 

2. ) Medlems- och lokalavdelningstekrytering 
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 som gjorts där det nu finns möjlighet att 
anmäla medlemskap. 

En folder om Lekmannaförbundet, dess verksamhet och målsättning 
har tagits fram av Magnus Wittgren inför hans medverkan under 
"Idédagarna" inom Ideellt Forums stämmomöte i Visby den 6-8 
oktober. 

3) Göta Lekmannaförbundet känt inom kyrkan 
Anders Nordberg informerar om att det nu finns en gemensam lista 
med 183 externa gåvomottagare av tidskriften Lekman i Kyrkan. 
Listan ersätter tre olika listor som fanns sedan tidigare. En ökad 
spridning av Lekman i kyrkan är en viktig åtgärd som bidrar till att 
göra Lekmannaförbundet mera känt inom kyrkan och hos andra 
organisationer som är berörda av kyrkans verksamhet 

5) Tjänstemannakyfka eller Lekmannakyrka - Enkät 
Anders Nordberg berättar att enkäten som han tillsammans med 
Anders Boström tagit fram for att kartlägga hur relationerna mellan 
tjänstemän och lekmän fungerar idag inte har skickats ut p.g.a. 
tidsbrist. . 

4.) Information och spridning av lokalavdelningarnas program 
(Lekmannaförbundets målsättning) 
Med anledning av Förbundsrådets beslut den 19 maj 2017 att 
spridning av lokalavdelningarnas program ska ske i Lekman 
i Kyrkan nr 1 och 2 diskuterar A U hur detta ska lösas i praktiken 
genom kontaktpersoner i respektive stiftsförbund. 



Huvudsyftet är att lokalavdelningar och stiftsförbund ska dela med 
sig av sina erfarenheter och ge varandra idéer om olika typer av 
program som är lämpliga att ha vid sammankomster inom Lekmanna
förbundet. För att begränsa antalet uppgifter kan respektive Stifts
förbund lämna in en sammanställning (word-dokument eller pdf f i l ) 
över ett antal programpunkter som de vil l sprida som "goda exempel". 
Programpunkterna kan vara från det gångna året eller för det kom
mande året efter vad stiftsförbunden anser vara lämpligt. 

A U beslutar att kallelsen ti l l FR-mötet den 10 november ska betona 
vikten av att stiftsrepresentanterna har med sig minst ett namn per 
stiftsförbund på personer som kan ansvara för att programsamman
ställningar lämnas in till redaktionskommittén för publicering i 
Lekman i Kyrkan. 

6.) Bönen (plats, funktion, innehåll) 
Anders Nordberg informerar om att Skara stiftsförbund har för avsikt 
att komplettera sin sammanställning med bönesidor på internet med 
ytterligare material som kan ge inspiration till lovsång, bön och 
bibelläsning. 

11. Förbundets hemsida 
Förbundsrådet konstaterar att förbundets hemsida har utvecklats i mycket 
positiv riktning. Det finns nu tydlig information om hur man anmäler 
intresse för medlemskap samt tillika tydlig information om förbundets 
100-årsjubileum med vädjan från förbundet om ekonomiskt stöd t i l l 
kostnaderna för jubiléet. Hemsidans startsida ska irirymma en variation 
av motiv löpande under kyrkoåret som knyter an t i l l t.ex. stift, försam
lingar, kyrkobyggnader och/eller t i l l kyrkoårets predikoämnen/rubriker. 

Hemsidan kommer att utvecklas ytterligare och under den närmaste tiden 
publiceras uppgifter om vad som finns att köpa in från Förbundsbutiken. 

12. Förbundets tidskrift, Lekman i Kyrkan 
Anders Nordberg fortsätter att inneha uppgiften som förbundsredaktör till dess 
att ny förbundsredaktör tillsätts. Beryll Grandell innehar uppgiften som redaktions
kommitté. 

13. Stifts samlingar under hösten 2017 - Höstkonvent, Inspirationsmöten mm 
Höstkonvent/mspkationssamlingar har genomförts inom sju stiftsförbund. 
Program mm för samlingarna i respektive stiftsförbund framgår närmare på sid 15 i 
Lekman i Kyrkan 3/17. 

14. Lekman i Kyrkan nr 4 - 2017 
Ledare: Hedersordförande Carl-Axel Axelsson 
Biskopshälsning: Biskop Johan Tyrberg 
Betraktelse: Opinionsredaktör Elisabeth Sandlund (ej helt klart) 



15. Kommande möten 
Nästkommande FR: Fredagen den 10 november i Oscars församlingslokaler 
i Stockholm. 
Nästkommande AU: Tidpunkt för nästa AU-möte bestäms under 
FR-mötet den 10 november. 

16. Övriga ftågot 
- Sommarmötet i Hjo uppmärksammas av AU. Artikel finns i Lekman i Kyrkan 
2/17 sid 26 ff. 
- Södra-Vi kvartetten är en sångkvartett som bör tillfrågas om att medverka 
vid Rikskonventet och även i övrigt inom Lekmannaförbundet. 
- Rikskonvent 2020, frågan om plats och tema tas upp på FR-mötet 10 
november. 

17. Avslutning 
Anders Nordberg tackar FR och förklarar mötet avslutat. Anders läser ur Kolos serbrevet 
3:16-17, Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Därefter leder 
Anders alla i Herrens bön och nedkallar Guds välsignelse. 

Marie Nederman Anders Nordberg 
Förbundssekreterare Förbundsordförande 


