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SVENSKA KYRKANS LEKMANNAFÖRBUNDS             PROTOKOLL  AU 3/18 

ARBETSUTSKOTT  (AU)                                                      fört vid sammanträde vid  
Scandic Nord i Uppsala med 
AU och funktionärer i 
Uppsala stiftsförbund 
torsdagen den 26 juli 2018 

                                                                                                            

Närvarande 
Förbundsrådets 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                                                                 
Funktionär, Uppsala stift  Leona Furtenbach                                                                                               
Funktionär, Uppsala stift  Ingrid Ångman 

                                                                       

 

1.  Inledning                                                                                                                              
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna till ett förberedande AU-möte 
inför Rikskonventet 2018 och ber om Guds välsignelse över mötet och över Rikskonvent 
2018. 

Anders framför hälsningar med förböner och lyckönskningar i skrift från familjen Kristina och 
Anders Åström som på grund av sjukdom inom familjen inte kan delta under Rikskonventet.  
Anders framför härutöver hälsningar med förböner och lyckönskningar i skrift från Ulla och 
Carl Eric Abrahamson i Timmele, från Margareta Jansson i Skara, från Karin Persson i 
Skellefteå,  från Annita Ödman i Vasa, från Solveig Andersson i Åmål och från Barbro och 
Tibor Szilagyi i Västerhaninge                                                                               

 
2.   Närvaro och dagordning 
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Dagordningen som skickats ut godkänns. 
  

3.   Föregående protokoll                                                                                                                             
Anders Nordberg gör följande förtydliganden av protokollet från föregående FR-möte nr 
1/18 den 25 maj 2018:                                                                                                                               
- FR beslutade att till Rikskonventet föreslå att beslut fattas att medlemsavgiften till 
Riksförbundet ska bestämmas till 90 kr för alla medlemmar.  

- Ideellt Forums idédagar kommer att genomföras i Helsingborg den 5-7 oktober. I FR-
protokollet har fel datum angetts (3-5 oktober).  
 
4.   Rikskonventet                                                                                                                      
Förbundskassör Juhani Ahonen informerar om att det är 97 personer som anmält fullt 
deltagande  i Rikskonventet samt två som anmält deltagande som dagsbesökare. Från början 
var det 110 anmälda varefter 13 avbokningar har gjorts.  

Anders Nordberg går igenom och kommenterar delar av konventskatalogen. I denna finns 
välkomsthälsning med konventets teman, program, föredragningslista knuten till 
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konventsförhandlingarna, verksamhetsberättelser, ekonomisk rapport, revisionsberättelser, 
budget för åren 2018 och 2019, förslag från valberedningen, medverkande och inbjudna 
gäster, deltagarförteckning och upplysning om samt historik och bildkollage över 
Lekmannaförbundets ledning.  
 
Samtliga deltagare får vid ankomst till konventet en kasse med en konventskatalog med 
diverse information och med en karta över Uppsala. Anders går särskilt igenom följande 
punkter: 

 Föredragningslista för Rikskonventet som finns i Konventskatalogen på sid 9. 
 Valberedningens förslag, sid 34-35.   
 

Anders går också igenom Programmet för Rikskonventet (sid 6-8 i Konventskatalogen) och 
stämmer av vissa punkter enligt följande: 

 
Fredag 27 juli: Konventsbyrån, Piano, Kassar(innehåll), Förbundsbutiken, Flaggning, 
Banderoll, Söderblomsspelen (avtackning görs av Lars Lindström) 

 
Lördag 28 juli: 
- Morgonbönen genomförs helt av en grupp lekmän från Dellenbygden. Kopior finns för      
   psalmerna. Konventsförhandlingar: 
 - Parentation av alla avlidna medlemmar med särskilt omnämnande av Ingvar                       
.  Johansson,  från Älmhult  
 -Konventsförhandlingarna – Röstkort finns i kuvert till alla röstberättigade. 
 -Stadgeändringsbeslut 2016 och Förslag till Beslut 2018, Röstordning.  
 - Förslag vid sida om Valberedningens förslag. 
 - Utflykter: Ansvar och sammanhållning Sigtuna – kransnedläggning: Anders N                     
 -  Domkyrkan, utomhusguidning, Uppsala Gamla kyrkogård och fika, ansvar och     
     sammanhållning av Marie Nederman. kransnedläggning vid Nathan Söderbloms grav,       
    Anders Boström håller i ceremonin, med    
    assistans av Gerd Holmström och Marie Nederman 
-  Nyckelharpospelare utanför Scandic när bussarna återvänder från utflykterna. 
-  Festkväll med jubileumsmiddag (Lars Boström + tre sångsolister: Erik Boström, Jan   
   Henriksson och Magnus Wittgren + allsångshäften finns). 
-  Hyllnings- och Tacktal, Avtackningar: Anders Nordberg tar som ceremonimästare 
     ansvar för detta.                                                                                                                                 
- Aftonbön, p.g.a. familjen Åströms frånvaro ansvarar Marie Nederman.                                  
-  Bönelådor: funktionärer Uppsala stiftsförbund ansvarar.  

 
Söndag 29 juli: 
-  Morgonbön, Carl-Axel Axelsson 
- Förböns-och Sändningsmässa – Introitus (Södra Vi-kvartetten), Procession 10-12 lekmän 
+ två fanbärare – Textläsare (Ingrid Ångman, Klas Tufvesson och Bernt Lagelius) och 
Förbedjare (Bernt Lagelius, Anders Nordberg och Klas Tufvesson) – Kollektörer 
(Fyrstadskretsens sociala verksamhet) och biträdande Nattvardsutdelare (ca 12 st) 
–  Utgående procession – Egen kollekt vid utgången!! (två-tre 
kollektörer)  Solistframträdande mellan GT och Epistel, efter Bekännelsen och vid tre 
tillfällen under kommunionen samt eventuellt under/efter avslutningen!  Tjänstgörande 
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organist: Olof Johansson Ansvarig domkyrkoorganist: Ulric Andersson  - Vår organist: Lars 
Boström och Södra Vi-kvartettens pianist Lennart Sjöstedt mm.  
Genomgång av lekmännens medverkan under sändningsmässan görs efter festmiddagen 
och i domkyrkan innan mässan (kl 10.20). 

 
Kompletterande information om hur bussarna går till och från Lötenkyrkan kommer att 
meddelas under samtliga dagar.   
 
5.   Praktiska detaljer  
Anders Nordberg går igenom och stämmer av vissa praktiska detaljer t.ex. 
Parkering, Förtäring (Kaffe, Dryck-Vatten), Uppsalabesök – Bussturer-  Hämtningar, 
Öppettider i Lötenkyrkan och på Scandic Nord etc. 

 
6.   Avslutning 
Nötet avslutas med förbön för Lekmannaförbundets 100-års jubileum och för Rikskonvent 
2018, förbön med önskemål nu särskilt om nederbörd och om Guds närvaro i världen, i 
vår Svenska kyrka, i vårt Lekmannaförbund samt slutligen med Herrens bön och med 
nedkallande av Guds välsignelse! 
 
 
 

Marie Nederman                                              Anders Nordberg 

Förbundssekreterare                                         Förbundsordförande 

 


