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1. Inledning
Förbundsordförande Anders Nordberg hälsar alla välkomna till Förbundsrådets möte. Sedan
sjunger alla sommarpsalm. Därefter leder Anders N de närvarande i bön för Rikskonventet
och förklarar mötet öppnat.
2. Närvaro och val av justerare
Förbundssekreterare Marie Nederman gör upprop. Från flera stiftsförbund deltar både
ordinarie representant och ersättare. Därtill deltar några som valts av sina stiftsförbund till
representanter i Förbundsrådet under mandatperioden som börjar efter
rikskonventsförhandlingarna. Representant saknas från Visby stift.
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I anledning av förestående Rikskonvent 2018 framför Anders Nordberg hälsning med
upplysning i skrift om förbön och välsignelse över Rikskonventet från Carl Eric
Abrahamsson, Solveig Andersson och från Anders Åström.
3. Dagordning
Dagordningen som skickats ut godkänns. Lars Lindström, Härnösands stift utses till justerare.
Efter förslag från Magnus Wittgren bestäms att punkterna som behandlar frågor inför
Rikskonventets konventsförhandlingar, flyttas upp på dagordningen.
4. Föregående protokoll
Anders Nordberg gör följande förtydliganden av protokollet från föregående FR-möte nr
1/18 den 25 maj 2018:
- FR beslutar 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.
FR-protokollet har fel datum angetts (3-5 oktober).
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Därefter godkänns protokollet och läggs till handlingarna.
5. Ekonomi
Förbundskassör Juhani Ahonen informerar om att behållningen i Jubileumsfonden uppgår till
totalt 166 000 kr. Därtill har anslag till Rikskonventet beviljats med 100 000 kr av
Kyrkostyrelsen och med 75 000 kr av Stiftsstyrelsen i Uppsala stift. Sammantaget ser det
ekonomiska läget för rikskonventet bra ut.
6. Förstärkning av Lekmannaförbundets ekonomi
Juhani Ahonen berättar att med hänsyn till främst minskade medlemmar i förbundet måste
medlemsavgiften till Riksförbundet höjas. Förslag kommer att läggas fram till Rikskonventet
om att beslut fattas att medlemsavgiften till Riksförbundet ska bestämmas till 90 kr för alla
medlemmar, höjningen föreslås fr.o.m. 2019. I budget för 2019 och 2020 har räknats med
höjd medlemsavgift till 90 kr per medlem.
7. Alla tiders bok
Punkten utgår.
11. Inför Rikskonventets konventsförhandlingar (punkten har lyfts upp i
dagordningen)
Anders Nordberg informerar att det är 97 personer som deltar på Rikskonventet, efter att 13
avbokningar har gjorts.
Anders Nordberg leder Förbundsrådet med en genomgång av föredragningslistan för
konventsförhandlingarna (sid 9 i konventskatalogen) varvid följande särskilt uppmärksammas.
- Parentation över avlidna medlemmar som varit verksamma på förbundsnivå eller på annat
sätt haft särskild betydelse för Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. Ingvar Johansson,
Älmhult, kommer att omnämnas särskilt vid parentationen.
-Anders Nordberg går igenom valberedningens förslag som finns publicerat i
konventskatalogen. Förbundsrådet diskuterar några förslag. En av de föreslagna
revisorsersättarna anses inte vara valbar, därför måste ett nytt förslag tas fram till
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konventsförhandlingarna. Förslaget till valberedning innefattar 4 ledamöter. Enligt § 12 i
stadgarna ska valberedningen bestå av sju till tio ledamöter. För att lösa detta kan föreslås att
Rikskonventet beslutar att vakantsätta tre platser. Dessförinnan bör fråga ställas vid
konventsförhandlingarna om det finns ytterligare förslag på ledamöter till valberedningen.
-Extrainkomster till förbundet kommer att bli möjlig vid sändningsmässa under söndagen då
Lekmannaförbundet ska ta upp kollekt vid utgången.
-Kerstin Göransson informerar om lotteriet och efterfrågar hur många vinster respektive
stiftsförbund har tagit med sig. Varje stiftsförbund ska ta med vinster för 500 kr.
-Bönelådor kommer att finnas, en för allmänna böner och en för individuella böner.
-Anders Nordberg informerar om delar i programmet och stämmer av detaljer i samband
med lördagens utflykter till Strängnäs och Uppsala Domkyrka.
8. Rapportering och avstämning från de sex nätverken för utveckling, förnyelse och
tillväxt
Förslaget om namnändring av vissa begrepp i stadgarna, kvarstående förslag från
Rikskonventet 2016, tas upp under en särskild punkt vid konventsförhandlingarna. För
övriga nätverksgrupper kommer muntlig rapportering att ske.
9. Förbundets hemsida
Anders Nordberg informerar om kostnaderna för att lägga in Förbundsbutiken på förbundets
hemsida; kostnaden är från ca 3 – 5 000 kr för annons mm om Förbundsbutiken,
upp till en kostnad på ca 35 – 40 000 kr för att både kunna beställa och betala på webben.
10. Lekman i Kyrkan – Förbundsredaktör
Anders Nordberg berättar att han tillfrågats av valberedningen att bli förbundsredaktör och
meddelar att han svarat ja till detta uppdrag.
11. Inför Rikskonventets konventsförhandlingar, se ovan.
12. Verksamhetsberättelse 2016 och 2017
Verksamhetsberättelserna för 2016 och 2017 finns publicerade i konventskatalogen.
13. Rikskonvent 2020 och Lekmannaförbundets tema 2018-2020
Meikel Ganebratt informerar att stiftsförbundet i Göteborgs stift är beredda att arrangera
Rikskonvent 2020.
14. Lekman i Kyrkan nr 3 – 2018
Ledare: Gerd Holmström
Biskopshälsning: Sven Bernhard Fast, Visby stift
Betraktelse: Lena Åkerlund, chef för stiftelsen Brödet
15. Ideelt Forum
Bestäms att Magnus Wittgren, Gert Råvik och Berit Olsson representerar Lekmannaförbundet
och deltar på Idédagarna den 5 – 7 oktober i Helsingborg.
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16. Övriga frågor
-Önskemål framförs om att eventuella tidningsartiklar om Rikskonventet och 100-års jubileet i
Uppsala skannas in och sprids via mail till Förbundsrådet.
- Nästkommande AU: fredagen den 12 oktober i Oscars församlingslokaler i Stockholm.
- Nästkommande FR: fredagen den 16 november i Oscars församlingslokaler i Stockholm.
17. Avslutning
Anders Nordberg tackar ledamöterna för mötet. Därefter leder han Förbundsrådet i Herrens
bön och nedkallar Herrens välsignelse.
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Förbundsordförande

