1
SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND
FÖRBUNDSRÅD

Närvarande
Förbundsrådets Arbetsutskott (AU)
Förbundsordförande
1:e vice förbundsordförande
2:e vice förbundsordförande
Förbundskassör
Förbundssekreterare

PROTOKOLL FR 1/18
fört vid sammanträde med
Förbundsrådet (FR)
fredagen den 25 maj 2018 i
Oscars församlingslokaler
Stockholm

Anders Nordberg
Anders Boström
Gerd Holmström
Juhani Ahonen
Marie Nederman

Representanter från stiftsorganisationerna
Uppsala stift
Bernt Lagelius
Uppsala stift
Klas Tufvesson (planeringsgrupp)
Skara stift
Bo Göte Palmqvist
Strängnäs stift
Beryll Grandell
Västerås stift
Gerd Holmström
Växjö stift
Kerstin Göransson
Lunds stift
Magnus Wittgren
Göteborgs stift
Meikel Ganebratt
Luleå stift
Anders Boström
Stockholms stift
Gunnel Berggren Larsson

1. Inledning
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna, särskilt välkomnas Bernt
Lagelius som är ny representant i FR från Uppsala stift. Därefter talar Anders om begreppet
apostel i Bibeln och om namnets betydelse. Sedan sjunger alla psalm 180 och Anders förklarar
mötet öppnat.
2. Närvaro
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Representanter från flera stiftsförbund har
anmält förhinder att deltaga på mötet; Linköpings stift, Karlstads stift och Härnösands stift.
Samtliga medlemmar i FR presenterar sig kortfattat.
3. Dagordning och justerare
Dagordningen som skickats ut godkänns. Meikel Ganebratt, Göteborgs stift, utses till
justerare.
4. Föregående protokoll
Anders Nordberg går igenom protokollen från FR-möte nr 2/17 den 10 november 2017, från
AU-mötena nr 1/18 den 19 januari och nr 2/18 den 20 april 2018 . Protokollen godkänns och
läggs till handlingarna.
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5. Ekonomisk rapport
- Ekonomisk redogörelse – Årsbokslut 2017
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 467 000 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 har 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.
-Balans-och resultaträkning mm
Juhani presenterar preliminär balans- och resultaträkning per den 22 maj 2018 och rapporterar
om budgeten för Rikskonvent 2018, se punkt nedan. De totala tillgångarna uppgick per den 22
maj till 353 982,24 kr och det preliminära ekonomiska resultatet till 19 820 kr.
Med anledning av förbundets försämrade ekonomi anser AU att det är nödvändigt att
medlemsavgiften till riksförbundet höjs. AU föreslår att medlemsavgiften höjs med 30 kr och
att avgiften blir densamma för alla i ett och samma hushåll trots att medlemmar tillhörande ett
och samma hushåll inte har till gång till mer än en tidskrift per utgåva.
Efter diskussion beslutar FR att till Rikskonventet föreslå att beslut fattas att nedlemsavgiften
till Riksförbundet ska bestämmas till 90 kr per medlem..
Representanterna från Strängnäs stiftsförbund och Lunds stiftsförbund reserverar sig mot att
medlemsavgiften till riksförbundet höjs.
-Medlemsantal
Förbundskassör Juhani Ahonen rapporterar att antalet medlemmar i Svenska Kyrkans
Lekmannaförbund per den 15 maj 2018 var 4 254 personer och antalet kårer 123.
6. Finansiering av Rikskonvent 2018
-Jubileumsfonden
Juhani Ahonen informerar om att per den 15 maj 2018 uppgick behållningen i
Jubileumsfonden till totalt 141 725 kr, inklusive gåvor från olika stiftsförbund. Under 2018 har
behållningen i jubileumsfonden ökat kraftigt.
-Finansiering härutöver
Anders N informerar om att anslag från Kyrkostyrelsen till Rikskonvent 2018 har beviljats
med 100 000 kr att anslag från Stiftsstyrelsen i Uppsala stift till Rikskonvent 2018 har beviljats
med 75 000 kr.
Anders N berättar att budgeten för Rikskonvent 2018, som förbundskassör Juhani Ahonen
tagit fram, visade på ett underskott på 302 500 kr. Denna budget presenterades i samband
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med ansökan om anslag till Rikskonvent 2018. I budgeten beräknades intäkterna till 269 000
kr och kostnaderna till 571 500 kr och antalet deltagare till 200 .
Försäljning av lotter beräknas ge ett överskott på 10 000 kr. Varje stiftsförbund ska ta med
vinster för 500 kr. Konventskatalogen kan eventuellt ge annonsintäkter, 2 000 kr för helsida
och 1000 kr för halv sida.
Juhani Ahonen informerar om vad priset är för enstaka måltider/delar och för dagbesök
under Rikskonvent 2018
Måltider
Dagavgift
Fredag: lunch 150 kr och middag 169 kr
400 kr (kaffe + lunch + middag)
Lördag: lunch 150 kr och festmåltid 350 kr 600 kr (kaffe + lunch + utflykter + festmåltid)
Söndag: 200 kr lunch och kaffe
200 kr (lunch + kaffe)
7. Rikskonvent 2018
Program
FR går igenom det föreslagna programmet för Rikskonvent 2018 i Uppsala den 27 – 29 juli
2018 och bestämmer följande.
Att göra/tänka på
- Parentation
- Bönelådor
- Flaggor
- Lottringar, inköp av
- Inköp blommor att lägga vid gravarna
- Inköp av gåvor/presenter till avtackningar

Fredagen den 27 juli

08:30-14:00
Konventsbyrån öppen, incheckning. Kassar med info om Uppsala mm
10:00-11:30
FR sammanträder (lokal bokad hos Scandic Nord )
11:45-12:00
Presskonferens (Kyrkans Tidning och Dagen har bjudits in)
12:00-13:30
Lunch
Lötenkyrkan
14:00-16:30 Öppningsceremoni
- Orgelmusik av Lars Boström (Lars Boström är organist under hela Rikskonventet/Jubileet))
- Psalm 20
- Solistframträdande Erik Boström
Öppningsanförande: Förbundsordförande Anders Nordberg,
- Lekmannaförbundet i Uppsala stift, Bernt Lagelius
- Uppsala Kommun; Magnus Åkerman (Kommunfullmäktige - 2:e vice ordförande)
- Solistframträdande; Jan Henriksson
15:00-15:40 Kaffe
15:45-16:30 Inledningsanförande
- Inleds med psalmsång, psalm 200 alternativt 298
- Överhovpredikanten, Biskop emeritus Lars Göran Lönnermark
”Var barmhärtig så som er fader är barmhärtig” (Luk 6:36) eller ev. annat tema
- Solistframträdande; Magnus Wittgren
-Information – Praktiska frågor mm.; Juhani Ahonen, Gert Råvik, Berit Olsson
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Scandic Nord
18:00
Middag
Lötenkyrkan
19:30
Buss till Lötenkyrkan
20:00-21:00 Från Söderblomsspelen i Trönö - jubileumsframträdande
(Tre medverkande från Trönöspelen,)
21:05-21:20 Aftonbön - Anders Boström
Solistframträdande, Erik Boström
Scandic Nord
21:40
Buss till Scandic Nord
21:45
Kvällskaffe o Gemenskap

-

Lördagen den 28 juli
Scandic Nord
07:30-08:30 Frukost
08:30
Konventsbyrån öppnar (Bemanning ca 8 personer, Klas Tufvesson ansvarar)
09:00-09:20 Morgonbön, Lekmannaledd, Uppsala stiftsförbund
Delsbo församlingskår: Bernt Lagelius, Karin Ahlberg och Maj-Britt Persson
Solistframträdande, Jan Henriksson
09:30-11:45 Konventsförhandlingar
12:00-13:00 Lunch

Utflykter
13:15-17:00

Utflykter – Alternativ med nedslag i lekmannaförbundets historieskrivning

12:45

I.
Sigtuna
Buss från Scandic Nord till Sigtuna
Sigtuna med Sigtunastiftelsen, Sigtuna riksgymnasium och
Lekmannaskolan ( Ansgarsliden), Manfred Björkquists och Algot Tergels gravar
med särskild tid för blomsternedläggning.
Anders N, kontaktar Lena Åkerlund m.fl, i frågor rörande information och
guidning i och under utflykten till Sigtuna,
Kaffe med bröd/smörgås serveras under utflykten till Sigtuna

II
12:45
Buss från Scandic Nord till Uppsala Domkyrka
13:15-14:15 Domkyrkovisning, med särskild tid för blomsternedläggning vid Söderbloms grav.
Under inomhusdelen finns ingen ljudförstärkning så deltagare med nedsatt hörsel uppmanas
att stå nära guiden.
Guide möter vid Katedralbutiken i vapenhuset på utsatt tid.
Högst 35 personer per guide.
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14:15-15:00 Utomhusvandring med kort information om fastigheterna kring Domkyrkoplan
och om möjligt ett kort besök i Helga Trefaldighets kyrka, på Ärkebiskopsgårdens gårdsplan,
framför Bror Hjorts och Christian Erikssons skulpturer med Söderblomsanknytning (ca 45
min).
15:00-15.30 Kaffe vid Katedralkafeet, kaffe, ostsmörgås och liten kaka
15:35 – 16:20 Promenad till gamla kyrkogården. Guiden berättar kort om kyrkogårdens
historia och ger exempel på personer som begravts här samt visar oss Dag Hammarskjölds
och Gustaf Frödings gravar som båda är på den första delen av kyrkogården. Under
utomhusdelen används bärbar högtalare.
16:30
Buss från Domkyrkan till Scandic Nord
Scandic Nord
Ca 17:45Musikunderhållning nyckelharpa utanför Scandic Nord, Klas Tufvesson
kontaktar spelmännen
18:30-21:45 Fest- och jubileumsmiddag med musikunderhållning, överraskningar
allsång, hyllningstal och avtackningar.
Manus till spel om Lekmannaförbundet från 1998 eftersöks.
22.00-22:30 Aftonbön; familjen Kristina och Anders Åström

Söndagen den 29 juli
Scandic Nord
07:30-08:30 Frukost
09:00-09:50 Morgonbön med minnesbilder från Lekmannaförbundets verksamhetsår:
Hedersordförande Carl-Axel Axelsson
Solistframträdande; Magnus Wittgren
0950 – 10:15 Utcheckning från hotellrum
10:15
Buss till Uppsala Domkyrka
Uppsala Domkyrka
11.00-12:30 Förböns- och sändnngsmässa under ledning av Biskop Ragnar Persenius
medverkan av lekmän, ca 16-18 personer, Uppsala stiftsförbund
Solistmedverkan: Södra Vi kvartetten samt Erik Boström, Jan Henriksson och
Magnus Wittgren
12:30 –13:00 Buss till Scandic Nord
Klas Tufvesson har talat med Ragnar Persenius´ sekreterare som hänvisar till
domkyrkokaplan, Lars Åstrand som samordnar ceremonierna.
Anders N kontaktar domkyrkokaplan Åstrand angående kollekt, Lekmannaförbundsflggor
och lekmannamedverkan.
Scandic Nord
13:00 – 13:20 Nya FR
13:30-14:30 Lunch
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Avsked och hemresor i tacksamhet till Kristus !

8.

Alla tiders bok

Juhani Ahonen rapporterar att nytryck av 500 exemplar av del 1 ”Vägen väntar” är klart till en
kostnad av 10 282 kr inklusive moms 585 kr. Böckerna ska levereras direkt till Gert Råvik.
Bibelsällskapet ska få ett antal exemplar som det kan sälja. Det ekonomiska utfallet hittills av
Alla tiders bok är ett överskott på ca 90 000 kr.
9. 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 förslag till namnändring av följande begrepp:
förbundsrådet – förbundsstyrelsen
rikskonvent - riksårsmöte.
stiftskonventsråd- stiftförbundets styrelse
stiftskonvent – stiftsförbundets årsmöte
Kjell Aggefors kontaktas av Marie Nederman angående föredragning av förslag till
namnändring vid Rikskonventet.
2.) Medlems- och lokalavdelningsrekrytering
FR anser att den folder om Lekmannaförbundet, dess verksamhet och målsättning som tagits
fram av Magnus Wittgren är tilltalande. Dock bör några justeringar göras; texten ”Vem är vi”
ändras till ”Vilka är vi”. Därutöver bör bilden under folderns baksida under rubriken ”Vår
medlemstidning” förminskas så att det på de vita fälten ges utrymme för namnupplysningar
med e-postadresser knutna till kontaktpersoner inom Lekmannaförbundet t.ex. kårordförande,
sekreterare, stiftskonventsordförande eller andra lämpliga personer. Offert från LH Tryck,
Ulricehamn, har inhämtats av Magnus Wittgren. FR diskuterar hur många exemplar som ska
beställas (1 000 ex för 3 850 kr, 5 000 ex för 5 150 kr eller 10 000 ex för 6 750 kr) och kommer
fram till att 10 000 ex för 6 750 kr ska beställas.
Efter förslag från Lars Lindström beslutar FR att Svenska kyrkans lekmannaförbund bör
finnas med på lista över organisationer som är gåvomottagare i samband med kondoleanser
(begravningar). Skrivelse om detta tillställs de stora begravningsbyråerna.
3) Göra Lekmannaförbundet känt inom kyrkan
Anders Nordberg berättar att Lekmannaförbundet har genom Anders m.fl. medlemmar
deltagit i en planeringsdag för präster, diakoner och medarbetare i Växjö den 17 april 2018 där
Lekmannaförbundet hälsades särskilt välkommet av biskop Fredrik Modéus i Växjö domkyrka
inför ca 450 av Växjö stifts samtliga präster och diakoner. Härmed tillkännagavs, mottogs och
välkomnades Lekmannaförbundet av kyrkan själv och dess vigda på ett särskilt positivt, varmt
och inkluderande sätt.
Anders Nordberg uppmuntrar samtliga stiftsrepresentanter i FR att kontakta sina resp
stiftsstyrelser och begära medverkan vid olika typer av samlingar på stiftsnivå. Det är viktigt
menar Anders N att Lekmannaförbundet är en del av kyrkan och att vi deltar och tar ett
gemensamt ansvar för kyrkans uppgifter – att vi arbetar tillsammans.
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4.) Information och spridning av lokalavdelningarnas program (Lekmannaförbundets
målsättning)
Huvudsyftet är att Lekmannaförbundets stiftsförbund och lokalavdelningar ska dela med
sig av sina erfarenheter och rekommendera (tipsa om) lämpliga program till glädje för
övriga stiftsförbund och lokalavdelningar. Programpunkterna kan vara från det gångna året
eller det kommande året efter vad stiftsförbunden anser lämpligt.
Spridning av ”goda exempel” från lokalavdelningarnas program ska ske i tidskriften
Lekman i Kyrkan med hjälp av de kontaktpersoner som finns i resp stiftsförbund.
På FR-mötet den 10 november 2017 informerades om att stiftsförbunden har utsett följande
kontaktpersoner gentemot Lekman i Kyrkan:
Uppsala stift
Bernt Lagelius
Linköpings stift
Britt Andersson
Skara stift
Anders Åström
Strängnäs stift
Beryll Grandell
Västerås stift
Besked senare
Växjö stift
Kerstin Göransson
Lunds stift
Magnus Wittgren
Göteborgs stift
Meikel Ganebratt
Karlstads stift
Uppgift saknas
Härnösands stift
Lars Lindström
Luleå stift
Anders Boström
Stockholms stift
Gunnel Berggren Larsson
5) Tjänstemannakyrka eller Lekmannakyrka – Enkät
Aktiviteterna i nätverksgrupp 5 är vilande.
6.) Bönen (plats, funktion, innehåll)
Anders Nordberg poängterar bönens betydelse och uppmuntrar till deltagande i Sverigebönen
(Bön för Sverige) på nationaldagen den 6 juni. Bo-Göte Palmqvist rekommenderar nätverket
Vägen, www.vägen.nu som är ett bönenätverk med fokus på traditionell evangelisk- luthersk tro.
.
10. Förbundets hemsida
FR diskuterar hur hemsidan ska kunna utvecklas med en webbshop för Förbundsbutiken.
FR anser att AU arbetar vidare med Magnus Wittgrens förslag att Lunds stiftsförbund kan
lägga upp en webb-shop på sin hemsida lekmanilund.se. och att det från förbundets
hemsida kan läggas en länk till webb-shopen.
11. Förbundsbutiken
FR tar del av och gillar nyheterna som Gert Råvik och Berit Olsson tagit fram till
förbundsbutiken inför förbundets hundraårsjubileum;
-Muggar med logga och årtal, 50 kr/styck.
-Kassar med långa och korta handtag, logga och årtal, 50 kr/st.
-Magneter med logga och årtal samt magneter med Uppsala domkyrka och logga - 20 kr/st.
-Ljus med Lekmannaförbundets logga tillverkade i Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg söder
om Vadstena - 70 kr/st
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12. Förbundets tidskrift, Lekman i Kyrkan
Förbundsordförande och förbundsredaktör Anders Nordberg påtalar vikten av att stiftsförbundens kontaktpersoner lämnar artiklar till Lekman i Kyrkan. Anders uppmuntrar
ledamöterna att se till att fler artiklar med information om lekmannarörelsen på fältet skickas
in till redaktionen.
13. Stiftskonvent våren 2018
Så gott som samtliga Stiftsförbund har genomfört stiftskonvent under våren 2018. Skriftlig
rapportering saknas från flera av stiftsförbunden och därför begär Anders N in uppgifter från
de stiftsförbund som ännu inte lämnat uppgifter.
14. Lekman i Kyrkan nr 3 – 2018
Ledare: Gerd Holmström
Biskopshälsning: Sven Bernhard Fast, Visby stift
Betraktelse: Lena Åkerlund, chef för stiftelsen Brödet
15. Nästa AU och FR
Nästkommande AU: Torsdagen den 26 juli kl 18:00 vid Uppsala Scandic Nord.
Nästkommande FR-möte: Fredagen den 27 juli kl 10:00 vid Uppsala Scandic Nord.
Möten under hösten: AU fredagen den 12 oktober i Oscars församlingslokaler i Stockholm.
FR fredagen den 16 november i Oscars församlingslokaler i Stockholm.
16. Övriga frågor
• Önskemål om förslag till beslut om hedersmedlemmar har ånyo framförts från
enskilda medlemmar. Önskemålen avslås med hänvisning till att förbundet inte
längre utser hedersmedlemmar och så länge förbundets Rikskonvent inte beslutar
om annan ordning .
• Önskemål om bibehållen skillnad i medlemsavgift till riks
mellan vanlig medlem och medlem utan tillgång till egen tidskrift (10 kr).
Önskemålet tillgodoses inte nu men behandlas inom ramen för förslaget från FR
om en gemensam avgift på 90 kr till Rikskonvent 2018. .
• Anders Nordberg framför hälsningar från Martin Rosowski – EKD och EFCM i
Kassel.
• Anders Nordberg informerar om och delar ut Framtidsbilder för kyrkan 2018 –
fem pastorala utvecklingsområden med 18 framtidsbilder - gudstjänst, diakoni,
undervisning och mission, (framtaget av Växjö stift). Anders N uppmuntrar
stiftsförbunden att om möjligt delta i liknande aktiviteter i respektive stift – Vision
och Målbilder för stiftsförbundens verksamhet.
• Anders Nordberg informerar om att Gustav Vasas bibel ej är möjlig att beskåda
under jubileet då densamma är destinerad till Carolina Rediviva och ej lånas ut.
• Magnus Wittgren berättar att Lunds stiftförbund ska uppmärksamma
Lekmannaförbundets 100-års jubileum lördagen den 20 oktober i Lund.
Aktiviteten ska ses som ett komplement till 100-årsfirandet på Rikskonventet i
Uppsala. Medlemmarna i Lunds stiftsförbund uppmuntras att åka till Uppsala.
Kerstin Göransson berättar att Växjö stiftsförbund kommer att uppmärksamma
Lekmannaförbundets 100-årsjubileum under stiftsförbundets höstkonvent på
Tallnäs stiftsgård den 22 september dit biskop emeritus Jan-Olof Johansson är
särskilt inbjuden.
• Magnus Wittgren upplyser om att Ideellt Forums idédagar kommer att genomföras
i Helsingborg den 3- 5 oktober 2018.
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•

17.

Magnus Wittgren framför att enligt hans mening bör en ersättare till den ordinarie
medlemsregisteransvarige utses .
Avslutning
I tacksamhet till Herren Jesus Kristus och till FR leder Anders Nordberg alla i Herrens
bön och nedkallar Guds välsignelse, varefter mötet förklaras avslutat.

Marie Nederman
Förbundssekreterare

Meikel Ganebratt
Justerare

Anders Nordberg
Förbundsordförande

