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1. Inledning 
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna och leder A U i Franciscus b ö n 
"Ett redskap för din fred". Sedan sjunger alla psalm 96 "Öppna mig för din kärlek". 

2. Närvaro 
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Gerd Holmström, 2:e vice 
förbundsordförande, har anmält förMnder att delta i AU-mötet. 

3. Dagordning 
Dagordningen som skickats ut godkänns. 

4. Föregående protokoll 
Protokollet från föregående FR-möte nr 2/17 den 10 november 2017 godkänns och läggs t i l l 

handlingarna. 

Anders Nordberg överlämnar en födelsedagsgåva från A U till Marie Nederman som den 7 
december fyllde 60 år. A U utbringar fyrfaldigt leverop och hyllar Marie med bön om Herrens 
välsignelse och med sång. 

Marie Nederman framför ett varmt tack för gratulationerna. 

5. Ekonomisk rapport 
- Balans- och resultaträkning m m 
Förbundskassör Juhani Ahonen delar ut balans- och resultaträkning för 2017 och rapporterar 
om förbundets ekonomi. De totala tillgångarna uppgick per den 31 december 2017 enligt 
balansräkningen till 354 000 kr att jämföra med ingående balans på 467 364 kr. Det 
ekonomiska resultatet blev ett underskott på 37 000 kr mot ett budgeterat underskott på 
107 000 kr. 



Anledningen till att underskottet blev lägre än budgeterat är bl.a. att kostnaderna för 
sammanträden, resor etc, utvecklingsarbete och administration har minskat. Kostnaderna för 
sammanträden mm hat också minskat jämfört med utfallet för 2016. När det gäller kostnaden 
för tidskriften blev den något lägre än budgeterat men högre än under 2016. Kostnaden för 
hemsidan blev högre än budgeterat men väsentligt lägre än utfallet för 2016. 

Juhani informerar om att medlemsavgifterna från Stockholms stiftsförbund ännu inte har 
betalats in. A U diskuterar problemet med den uteblivna mbetalningen. Juhani ska påminna 
igen och om inte det hjälper måste ytterligare åtgärder vidtas för att få in medlemsavgifterna. 

A U disloiterar problemet med förbundets försämrade ekonomi som främst beror på minskat 
medlemsantal. A U kom mer fram till att en höjning av medlemsavgiften är nödvändig. Det 
innebär att ett förslag om att avgiften blir densamma för alla i ett hushåll, dvs. att reducering 
av medlemsavgiften p.g.a. en tidskrift ti l l sarnma hushåll utgår. Dessutom kommer ett förslag 
om att höja medlemsavgiften med 30 kr läggas fram vid rikskonventet. 

-Medlemsantal 
Förbundskassör Juhani Ahonen rapporterar att antalet medlemmar i Svenska Kyrkans 
Lekmannaförbund per den 11 januari 2018 var 4 315 och antalet kårer 123. 

6. Finansiering av Rikskonvent 2018 
-Jubileumsfonden 
Juhani informerar om att vid månadsskiftet november/december 2017 uppgick behållningen i 
Jubileumsfonden till ca 41 000 kr. 

-Förslag t i l l budget för Rikskonvent 2018 i Uppsala 
Juhani presenterar ett förslag till budget för Rikskonvent 2018 i Uppsala. I förslaget uppgår 
intäkterna t i l l 269 000 kr och kostnaderna till 571 500 kr, vilket innebär ett budgeterat 
underskott på 302 500 kr. Intäkterna av anmälningsavgifter har beräknats til l 160 000 kr 
(antalet deltagare 200 personer x 800 kr). 

A U beslutar att godta Juhanis förslag till budget för Rikskonvent 2018 i Uppsala. 

-Finansiering/Anslagsframställningar riks/stift/ församlingar 
A U beslutar att förslaget till budget enligt ovan ska ligga till grund för ansökan till 
Kyrkostyrelsen om bidrag/anslag på 200 000 kr til l Rikskonvent 2018. Ansökan till 
Kyrkostyrelsen ska upprättas av Anders och Marie och skickas in så snart som möjligt. Detta 
är möjligt först när det är bestämt om medverkande/föredragshållare under rikskonventet. 

Roger Karlsson, Uppsala stiftsförbund hat skickat in ansökan om anslag t i l l Uppsala 
stiftsstyrelse. Q, anslutiring ull A U mötet lämnas ett muntligt besked om att stiftsstyrelsen har 
beviljat ett anslag om 75 000 kr.) 

Ansvaret för insamling på fötsamlmgsruvå ligger på stiftsförbundet i Uppsala stift. 

7. Rikskonvent 2018, ramat för program 
A U arbetar vidare med programmet för Rikskonvent 2018 utifrån de ramar som FR godkände 
under möte den 10 november 2017. 



R I K S K O N V E N T - J U B I L E U M 100 ÅR 2018 
Fredagen den 27 juli - Söndagen den 29 juli 2018 i UPPSALA 

A t t bearbeta och bereda plats för: 

• Lekmannaförbundets flaggor över stora delar av Uppsala 

• Konventsbyrå med anmälningslistor och material för konventsdeltagarna 

• Deltagarna i Eikskonventet ska tillhandahållas kartor och broschyrer med information 
om Uppsala med omgivningar. 

Kontaktperson: jolm.ringh@destinationuppsala.se 

Uppsala stiftsförbund får i uppgift att bemanna en konventsbyrå på ca 10 

personer. Plats for konventsbyrån Arms i hotellets foajé. 

• Förbundsbutik 

Gert Råvikoch Berit Olsson ansvarar för forbundsbutiken. Plats finns i 

hotellets foajé. 

• Minnesföremål från 100-årsjubileet 

Det finns förslag på minnesgåvor i form av muggar, reklamknappar med 

magneter att fasta på metallisk bakgrund, servetter, pennor, särskilda kort med 

stämplar. 

• Utställningstavlor, 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 och Berit. 

• Bönelådor - minst två lådor (finns från 2016) 

• Mottagiringskomrnitté med välkomnande och anvisningar 

Fredagen den 27 juli 2018 
Välkomsthälsning — V i välkomnar varandra i Jesus Kristus 
Psalmsång — Körsång - Solistframträdande 

A U föreslår följande sångsolister: Er ik Boström, Jan Henriksson, Magnus 
Wittgren. A U föreslår organist: Lars Boström 
l:e vice förbundsordförande Anders Boström kontaktar organist och sångsolister. En 
sångsolist som också nämns är Raymond B/örling vilken kontaktas vid behov av representant 
för Uppsala stiftsförbund. 
Juhani tar med en synt som kan användas på Scandic Nord. 

A U bestämmer följande preliminära program för fredagen den 27 juli 

Fredagen den 27 juli 
08:30-14:00 Konventsbyrån öppen, incheckning 
10:00-11:30 Förbundsrådet sammanträder 
11:45-12:00 Presskonferens 
12:00-13:30 Lunch 
14:00-14:55 Öppningsceremoni i Lötenkyrkan 

Öppningsanförande'. Förbundsordförande Anders Nordberg, 
Representant från Uppsala stiftsförbund 
och Magnus Åkerman, Uppsala kommun 

15:00-15:40 Kaffe 
15:45-16:^0 Inledningsanförande: Biskop em. Lars-Göran Lönnermark med tema " Var 

barmhärtiga såsom er Fader är barmhärtig" 
18:00 Middag på Scandic 

A i. 



19:30 Buss till Lötenkyrkan 
20:00-21:00 Söderblomsspelen - Föreställning från Trönö 
21:05-21:20 Aftonbön Anders Boström med medverkan av Södra Vi-kvartetten 
21:30 Buss till Scandic 
21:45 Kvällsfika 

Lars Lindström är kontaktperson gentemot representant for Söderbloms spelen. 
Anders Nordberg ansvarar för att Lars-Göran Lönnermark kontaktas. 
Klas Tufvesson är kontaktperson gentemot Magnus Åkerman. 

A U bestämmer följande preliminära program för lördagen den 28 juli 

Lördagen den 28 juli 
07:30-08:30 Frukost 
08:30 Konventsbyrån öppnar 
09:00-09:20 Morgonbön 
09:30-11:45 Rikskonventsförhandlingar (röstberättigade får röstkort) 
12:00-13:00 Lunch 
13:15-17:00 Utflykter två alternativ 

1. Sigtuna med Sigtunastiftelsen, Sigtuna riksgymnasium och 
Lekmannaskolan ( Ansgarsliden) mm 

2. Uppsala domkyrka - Uppsala Gamla kyrkogård — Ärkebiskopsgården 
— Helga Trefaldighetskyrkan 

18:00-21:00 Fest- och jubileumsmiddag med musikunderhållning 
(nyckelharpa), allsång, hyllrungstal och avtackningar mm 

21.15-21:30 Aftonbön 

A U diskuterar alternativen för utflykter som tidigare tagits fram enligt ramarna. A u 
bestämmer att nedanstående två alternativ till utflykter ska finnas. 

Alternativ till utflykter, båda innehåller guidning 

• Sigtuna med Sigtunastiftelsen, Sigtuna riksgymn asium och Lekmannaskolan 

(Ansgarsliden), Manfred Björkquists och Algot Tergels gravar m m 

• Uppsala domkyrka och eventuellt besök med guide på Uppsala Gamla kyrkogård 

(centralt i Uppsala). Därutöver kan Helga Trefaldighetskyrkan (bredvid 

domkyrkan) och ev Ärkebiskopsgården (utomhus). 

Anders Nordberg undersöker möjligheter till guidning i samband med utflykten till 

Sigtuna Marie Nederman tar reda på möjligheterna till guidning i domkyrkan. 

Juhani Ahonen ansvarar för bokning av bussar. 

Klas Tufvesson undersöker möjligheterna t i l l musikunderhållning med nyckelharpa i 

samband med fest- och jubileumsmiddagen under fredagskvällen.. 

AU. 



A U bestämmer följande preliminära program för söndagen den 29 juli 

Söndagen den 29 juli 
07:30-08:30 Frukost 
09:00-09:20 Morgonbön 
09:30-10:00 Erfarenheter från Lekmannaförbundets 100-åriga historia-

Carl-Axel Axelsson 
10:15 Buss till Uppsala domkyrka 
11.00-12:15 Förböns- och sandnngsmässa under ledning av biskop Ragnar 

Persenius, medverkan av lekfolk 
13:00-14:00 Lunch 

Avsked och hemresa 

Anders Nordberg kontaktar Carl-Axel Axelsson för överenskommelse om 
programinnehåll under söndagens morgonbön och föredrag 

8. Inbjudningar av gäster till Rikskonventet 
Anders N har tagit fram en lista med namn att betänka för inbjudan t i l l Svenska Kyrkans 
Lekmannaförbunds 100-års jubileum i Uppsala den 27-29 juli. 

A U tar upp ftågan vid nästa AU-möte fredagen den 20 april. V i d det mötet ska även en policy 
tas fram för hur mbjudningar och bestridande av kostnader ska hanteras i samband med 
rikskonvent framöver. 

9. Alla tiders bok 
Juhani Ahonen rapporterar att det i stort sett inte är några förändringar sedan mötet i 
Förbundsrådet den 10 november. Det ekonomiska utfallet hittills av Alla tiders bok är ett 
överskott på ca 90 000 kr. 

Med anledning av att Bok 1 är slutsåld har Anders N beställt ytterligare 500 ex t i l l en kostnad 
av högst 15 000 kr inkl moms med leverans senast den 30 april 2018. 

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 namn ändring av några begrepp t.ex. att Rikskonvent i 
fortsättningen benämns årsmöte. 

A U tar upp frågan om vad som händer om ett stiftsförbund måste läggas ned och kommer 
fram ti l l att stadgarna måste kompletteras med ett avsnitt om riktlinjer för nedläggning av 
stiftförbund. 

Inget nytt att rapportera sedan FR-mötet den 10 november från följande nätverksgrupper: 
2. ) Medlems- och lokalavdelningsrekiytering 

3) Göra Lekmannaförbundet känt inom kyrkan 



4.) Information och spridning av lokalavdelningarnas program (Lekmannaförbundets 
målsättning) 

5) Tjänstemannakyrka eller Lekmannakyrka — Enkät 

6.) Bönen (plats, funktion, innehåll) 

11. Förbundets hemsida 
A U konstaterar att det är viktigt att förbundets hemsida ständigt uppdateras. 

12. Jubileum mm under 2018 
Marie informerar att Birgitta Dérand (15/9) och Hans Magnér (15/5) är jubilarer 2018. 

13. Lekman i Kyrkan nr 1 - 2018 
Ledare: Magnus Wittgren, Lunds stiftsförbund 
Biskopshälsning: Ragnar Persenius, Uppsala stift 
Betraktelse: Birgitta Derand, Lunds stiftsförbund 

Anmälningsblanketter ul l Rikskonventet: Juhani Ahonen 

14. Lekman i Kyrkan 2/18 - Jubileumstidning 
Tillägg till jubileumsskriften — 90 år. 

15. N ä s t a A U och F R 
Nästkommande A U : Fredagen den 20 april i Oscars församlingshem i Stockholm. 
Nästkommande FR-möte: Fredagen den 25 maj i Oscars församlingshem i Stockholm. 

16. Övriga frågor 
-Juhani påpekar att verksamhetsberättelser för 2016 och 2017 måste upprättas. 
Anders Nordberg och Marie Nederman fördelar arbetet med verksamhetsberättelsen mellan 
sig. 

17. Avslutning 
I tacksamhet t i l l Herren och till AU:s ledamöter förklarar Anders Nordberg mötet avslutat. 
Anders Boström läser ur Matteus 8:5-13. Därefter leder han alla i Herrens bön och nedkallar 
Guds välsignelse.. 

Marie Nederman Anders Nordberg 

Förbundssekreterare Förbundsordförande 


