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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUND             PROTOKOLL  AU 2/18 

ARBETSUTSKOTT                                                        fört vid sammanträde med     
Arbetsutskottet (AU)/ 
Planeringsgruppen fredagen 
den 20 april 2018 i Oscars 
församlingslokaler Stockholm 

                                                                                                            

Närvarande 
Förbundsrådets Arbetsutskott (AU) 
Förbundsordförande                Anders Nordberg                                                                      
1:e vice förbundsordförande                Anders Boström                                                          
2:e vice förbundsordförande Gerd Holmström                                                                                                                                                                                                                     
Förbundskassör                                 Juhani Ahonen                                                                           
Förbundssekreterare                          Marie Nederman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vice förbundssekreterare                Lars Lindström 

Uppsala stift (adjungerad)  Klas Tufvesson                                                                      

 

1.   Inledning                                                                                                                                   
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna och sedan sjunger alla psalm 715, 
”Jesus, det skönaste”. Efter nedkallelse av Herrens välsignelse förklarar Anders mötet öppnat. 

   

2.   Närvaro  
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Alla kallade utom Roger Karlsson är 
närvarande.  
 

3.   Dagordning                                                                                                                                
Dagordningen som skickats ut godkänns.   

 
4.   Föregående protokoll 
Protokollet från föregående AU-möte nr 1/18 den 19 januari 2018 godkänns och läggs till 
handlingarna.   
 
Anders Nordberg informerar att han fått begäran om förtydligande av protokollet från FR-
mötet den 10 november. Förtydligandet avser P 14, sjunde styckets sista mening som bör lyda 
på följande sätt för att innebörden av texten ska bli riktig;  ”Under eftermiddagen anordnades  
panelsamtal knutet till frågan hur Lekmannaförbundet kan bidra till att kyrkan aktivt påverkar 
samhället i syfte att uppnå ökad rättvisa, delaktighet och social sammanhållning. I 
panelsamtalet deltog teol kand Maria Berglund, debattör Ann Lång, kyrkoherde Ola 
Johansson och komminister Reine Jansson. Mentor var Magnus Wittgren. Panelsamtalet 
utgick från Lekmannaförbundets målsättning: . .skapa opinion för kristna värderingar i 
samhället, . . främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om kristen tro och kyrkans 
liv, . . . vara ett forum för samtal om kyrkan och dess uppgiftsmöjligheter. ”     
 
5.   Ekonomisk rapport  
- Balans- och resultaträkning mm 
Inledningsvis informerar förbundskassör Juhani Ahonen att stiftsförbundet i Stockholms stift 
efter påtryckning från Juhani nu har betalat in medlemsavgifterna för 2017. 
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Därefter delar Juhani ut preliminär balans- och resultaträkning per den 19 april 2018 och 
rapporterar om förbundets ekonomi. De totala tillgångarna uppgick till 346 241 kr och det 
preliminära ekonomiska resultatet var ett underskott på 954 kr. 
 
AU diskuterar hur den nödvändiga höjningen av medlemsavgiften bör utformas. Förslaget ska 
utformas på ett sådant sätt att avgiften till Riksförbundet blir 90 kr för samtliga, oavsett om 
man är en eller två eller flera i samma hushåll (bostad). Det medför en höjning med 20 kr för 
vanlig huvudmedlem och 30 kr för de medlemmar som tillhör samma hushåll (bostad) som 
huvudmedlemmen och som inte får en egen tidskrift utan som delar huvudmedlemmens 
tidskrift – en tidskrift per hushåll.  
 
Frågan om medlemskap för dem som ej tillhör någon lokal kår diskuteras. Av § 4 i de nya 
stadgarna som beslutades på Rikskonventet 2016, framgår följande: 
”Medlemskap i förbundet erhålls som regel genom anmälan till lokalavdelning inom 
förbundet, om sådan finns i församlingen eller pastoratet. Medlemskap kan också erhållas 
genom anslutning till lekmannagrupp eller genom direkt anslutning till förbundet på 
stiftsnivå.”  
 
Medlem som inte tillhör någon lokal kår utan är knuten till stiftsförbundet betalar 
medlemsavgift till stiftsförbund och riksförbund.  
 
-Medlemsantal 
Förbundskassör Juhani Ahonen rapporterar att antalet medlemmar i Svenska Kyrkans 
Lekmannaförbund per den 19 april 2018 var 4 282 personer och antalet kårer 123.  
 
 
6.   Finansiering av Rikskonvent 2018 
-Jubileumsfonden                                                                                                                        
Juhani Ahonen informerar om att per den 19 april 2018 uppgick behållningen i 
Jubileumsfonden till 123 795 kr, inklusive gåvor från olika stiftsförbund.  

-Ansökan Stiftsstyrelsen                                                                                      

Stiftsstyrelsen har tidigare muntligen informerat om att den har beviljat Lekmannaförbundet 
ett bidrag på 75 000 kr .  

Det upplyses att en ansökan om bidrag/anslag/ på 200 000 kr för utgifter knutna till  
Rikskonvent 2018 och Lekmannaförbundets 100-årsjubileum har skickats till Kyrkostyrelsen i 
mitten av februari 2018. I förslaget till budget som bifogades ansökan till Kyrkostyrelsen 
uppgick budgeterat underskott till 302 000 kr. 

 (Det antecknas att Anders Nordberg i anslutning till AU-mötet den 20 april 2018 har blivit 
informerad om att Kyrkostyrelsen i samband med ett möte den 19 april 2018 har beslutat 
anslå 100 000 kr som bidrag till Lekmannaförbundet för förbundets utgifter i samband med  
Lekmannaförbundets Rikskonvent 2018 och dess 100-års jubileum ).  

 
7.   Rikskonvent 2018, preliminärt program  
AU går igenom och arbetar vidare med programmet för Rikskonvent 2018 i Uppsala den              
27 – 29 juli 2018. 

AU bestämmer följande preliminära program  

Fredagen den 27 juli  
08:30-14:00      Konventsbyrån öppen, incheckning. Kassar med info om Uppsala mm  
10:00-11:30      Förbundsrådet sammanträder (lokal bokad hos Uppsala Scandic Nord ) 
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11:45-12:00      Presskonferens  
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                                                                                        
-  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  

 

Uppsala Scandic Nord 

18:00 Middag                                                                                                                              

  

Lötenkyrkan                                                                                                      

19:30 Buss till Lötenkyrkan                                                                                       -  

20:00-21:00 Från Söderblomsspelen i Trönö - jubileumsframträdande                                                                                                                                           

21:05-21:20 Aftonbön - Anders Boström                                                                                                                                                                                                     
-                     Solistframträdande Erik Boström 

 

Uppsala Scandic Nord 

21:30 Buss till Scandic   
21:45 Kvällskaffe o Gemenskap 
 

(Lars Lindström är kontaktperson gentemot representant för Söderblomsspelen.                                                                                                                    
Klas Tufvesson är kontaktperson gentemot Magnus Åkerman.      

                                                                                                                                   

Lördagen den 28 juli     

Uppsala Scandic Nord  

07:30-08:30 Frukost  
 08:30  Konventsbyrån öppnar (Bemanning ca 8 personer, Klas T ansvarar) 
 09:00-09:20   Morgonbön, Uppsala stiftsförbund, Bernt Lagelius,                                                                             
 Solistframträdande. Jan Henriksson        
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09:30-11:45   Konventsförhandlingar (kuvert med röstkort mm, Juhani)                                                                 
Föredragningslista till rikskonventsförhandlingarna; Marie                                                                          
De som ej deltar i konventsförhandlingarna har ”egen tid”              

12:00-13:00    Lunch 

 

Utflykter 

13:15-17:00    Utflykter – Alternativ med nedslag i lekmannaförbundets historieskrivning  
                       

                      I  

12:45 Buss från Uppsala 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 bokas till utflykten till Sigtuna, Juhani  - förtäring                                               

     
   II 

12:45 Buss från Uppsala Scandic Nord till Uppsala Domkyrka 

13:15-14:30 Domkyrkovisning, med särskild stund 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. 

 

14:30-15:00 Förtäring - Kaffe vid Katedralkafeet,  Marie kontaktar guide och kafé       

14:30-16.15 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). Guidning av Uppsala 
domkyrka och gamla kyrkogården, Guider är bokade. 
    

Sedan några nedslag på Gamla kyrkogården (60 min inklusive promenad ca 200 meter dit).                                      
Under utomhusdelen används bärbar högtalare. 

 

Uppsala Scandic Nord 

Ca 17:15-  Musikunderhållning nyckelharpa utanför Scandic, Klas kontaktar spelmännen    

18:00-21:00 Fest- och jubileumsmiddag med musikunderhållning     
                      allsång, hyllningstal och avtackningar; Anders N kontaktar Anders Åström   

 Anders N försöker att få tag på manus till spel om Lekmannaförbundet från   

                      1998.. 

21.15-21:30 Aftonbön; familjen Kristina och Anders Åström             
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Söndagen den 29 juli 

Uppsala 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 8 personer, Uppsala stiftsförbund  

                      Solistmedverkan: Erik Boström, Jan Henriksson och Magnus Wittgren        

12:30 –13:00  Buss till Uppsala Scandic Nord      

Frågor till Ragnar Persenius: Kollekt, Psalmer, Kan fanor bäras in i kyrkan,                                    
Klas T kontaktar Ragnar Persenius 

 

Uppsala Scandic Nord 

13:00 – 13:20 Nya FR    

                                                                                                                                                                                  

13:30-14:30 Lunch  

 

Avsked och hemresor i tacksamhet till Kristus ! 

 

8.   Inbjudningar av gäster till Rikskonventet                                                                                                      
AU diskuterar vilka som ska få inbjudan till Rikskonventet i Uppsala och vad inbjudan ska 
innefatta. AU kommer fram till följande förslag:  

AU och FR (ordinarie) bjudes på resa, mat och logi +maka/make  

 
Övriga funktionärer (ordinarie)+maka/make bjudes på resa, mat och logi  

Uppsala stiftsförbund – 2 representanter + maka/make blir bjudna på resa, mat, logi                                                                                                              
Bemanning av konventsbyrån ca 8 personer betalar ej anmälningsavgiften 

 

Övriga inbjudna  

Carl-Axel och Margareta Axelsson  
Carl Eric och Ulla Abrahamson 

Allan och Gun-Britt Forsberg 

Kjell och Inga-Lill Aggefors  
 
Evert Josefsson  
Birgitta Ericsson Löfgren  
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Margareta Jansson  
Inger Petersson  
Gunvor Bernhardsson   
Else-Marie Carlegrim  
Odvar Omland  
Christina Odenberg  
Gunnar Weman  
Anders Wejryd och maka  
Kjell-Olof Lejon och maka                                                                                                                                           
Annita Ödman 

 

9.    Alla tiders bok och nytt i förbundsbutiken                                                                                                                                  
Juhani Ahonen rapporterar att det inte har sålts några böcker sedan förra mötet i januari. Nya 
böcker, 500 stycken, av del 1 ”Vägen väntar” ska efter tryckning levereras direkt till Gert 
Råvik.  Det ekonomiska utfallet hittills av Alla tiders bok är ett överskott på ca 90 000 kr. 
 
AU 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 från Heliga Hjärtans Kloster vid Omberg 70 kr/ st    
            
10.   Lekmannaförbundets utvecklingsarbete – de sex uppgifterna 
1.)   Stadgeöversyn                                                                                                                                                    
AU tar upp frågan om vad som händer om ett stiftsförbund måste läggas ned. Av § 10 i de nya 
stadgarna som beslutades på Rikskonventet 2016, framgår följande: 
”Då stiftsförbund upphör överlämnas dess tillgångar till riksförbundet.”                                                                                                                                                

2.)   Medlems- och lokalavdelningsrekrytering                                                                                             
Lars Lindström föreslår att Svenska kyrkans lekmannaförbund bör finnas med på lista över 
organisationer som är gåvomottagare i samband med kondoleanser (begravningar).  
 3)   Göra Lekmannaförbundet känt inom kyrkan  
  Anders Nordberg berättar att Lekmannaförbundet har efter inbjudan av biskop Fredrik 
Modéus 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 i Växjö domkyrka inför ca 450 av Växjö stifts samtliga präster och diakoner.  
Motsvarande möten äger rum i genomsnitt vart fjärde år. Temat för planeringsmötet var just 
detta år ”Jesus är vägen, sanningen och livet – Låt oss följa Honom!” 
Härmed tillkännagavs, mottogs och välkomnades Lekmannaförbundet av kyrkan själv och 
dess vigda på ett särskilt positivt, varmt och inkluderande sätt som under Anders 
ordförandeskap honom veterligt aldrig tidigare har skett. Uppfylld av kärlek, samhörighet och 
stor glädje återvände Anders hem efter denna gemenskap! 
 
Inget nytt att rapportera avseende nätverksgrupperna 4 – 6.                                                                                         
 
4.) Information och spridning av lokalavdelningarnas program (Lekmannaförbundets 
målsättning) 
5)  Tjänstemannakyrka eller Lekmannakyrka – Enkät   
6.)  Bönen (plats, funktion, innehåll)                                                                                                             
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11.  Förbundets hemsida  
AU diskuterar möjligheten att lägga upp förbundsbutiken på förbundets hemsida.  
E-postadresser mm till representanter i FR är aktuellt att uppdatera..  
 
12.  Lekman i Kyrkan nr 2 – 2018  

Lekman i kyrkan nr 2/2018 blir ett Jubileumsnummer som kan komma att innehålla högst 10 
extrasidor.                                                                                                   

Ledare: Anders Nordberg                                                                                                
Biskopshälsning: Lars-Göran Lönnermark                                                                                        
Betraktelse: Teresia Derlen  

 

13.  Nästa AU och FR       
Nästkommande AU: Torsdagen den 26 juli kl 18:00 vid Uppsala Scandic Nord.                                                                                                                      
Nästkommande FR-möte: Fredagen den 25 maj i Oscars församlingslokaler i Stockholm. 
Marie kontaktar Kyrkans Tidning och Dagen och bjuder in dem till att övervara 
öppningsceremonin för Lekmannaförbundets 100-års jubileum och Rikskonvent 2018. 
 
14.  Övriga frågor                                                                                                                                                      
Anders Nordberg berättar dels att han mottagit förslag från medlemmar i förbundet på namn 
på andra medlemmar som bör utses till hedersmedlemmar, dels att han från flera medlemmar 
mottagit synpunkter på innehållet i förbundets tidskrift, Lekman i Kyrkan. 
AU anser att verksamhetsberättelserna för 2016 och 2017 bör utformas kortfattat. Förslagen 
till berättelser kommer att utformas av Anders Nordberg (2016) och Marie Nederman (2017).  
   
15.  Avslutning      
I tacksamhet till Herren Jesus Kristus och till AU leder Anders Nordberg AU i bön med hjälp 
av den enskilda andakt som formats av Birgitta Dérand i senaste numret av Lekman i Kyrkan 
(nr 1/2018) – ”Himmelske Fader, tack för vad Du givit. Vad du talat vill vi gömma och efterfölja. Led oss 
på Dina vägar. Bruka oss som Du vill. Låt oss bli till välsignelse för de människor vi möter i dag, genom de 
ord vi talar, genom den bön vi beder, genom den gärning vi har att utföra, genom det liv vi lever. I Din Sons 
Jesu Kristi namn. Amen” Alla ber gemensamt Herrens bön och alla sjunger avslutningsvis psalm 
189, ”Guds kärlek är som stranden” varefter mötet förklaras avslutat.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Marie Nederman                      Anders Nordberg                                                           

Förbundssekreterare                                      Förbundsordförande 

 

 

 


