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18. Val av valberedning 

19. Övriga frågor 

20. Mötets avslutning 

Verksamhetsberättelse 2012 
 

Månadsmöten/Föredrag/Arrangemang 

Månadsmöten/Föredrag/Arrangemang 
 
2010-01-12 
Omskärelse 
Överläkare Gunnar Göthberg, Drottning Silvias Barnsjukhus 
 
2012-02-02 
Vetenskap & Folkbildning/Vetenskaplig skepticism 
Ordf. David Eskilsson 
 
2012-03-01 
Vad gör människor med musiken? 
Prof. Lilliestam 
 
2012-03-15 
Humanisterna Väst 
Årsmöte 
 
2012-04-05 
Hur vi får ut mest av reproducerad musik 
Bertil Johansson (styrelsemedlem, Humanisterna Väst) 
 
2012-05-10 
Leendet, vackraste språket 
Hans Arvidsson (styrelsemedlem, Humanisterna Väst) 
 
2012-06-07 
Religionsvetenskapens roll i dag 
Jonny Emanuelsson/David Westerberg, Chalmers 
 
2012-07-07 
Den humanistiska idén, Vad är den mer än religionskritik? OBS! Botaniska Trädgården. 
Samtliga närvarande i samverkan 
 
2012-08-02 
Humanismen ”mjuk eller hård” (även ”grillafton”) 
Samtliga närvarande i samverkan 
 
2012-09-06 
Mänskliga möten (öst möter väst) 
Lars-Erik Löfgren (styrelsemedlem, Humanisterna Väst) 
 
2012-10-04 
Papperslösas situation 
Anne Sjögren, Röda Korset 
 
2012-11-01 
Religion och Ideologi i svensk politisk debatt 
Andreas Johansson Heinö 
 
2012-12-06 
Från Nya Testamentet till Nya Teorier 
Staffan Bengtsson, Samhällspsykolog 
 
2013-02-07 
Vilken slags organisation skall Humanisterna vara? 
Per Dannefjord Vice ordf. Humanisterna (riksstyrelsen) 
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2012-09-27 till 30 
Bokmässan 
Ansvarat för, arrangerat monter och medverkat som bemanning. 
 
Humanisterna Väst tillfrågas allt oftare om medverkan i skolor i samband med undervisning om livsåskådning. 
Flera av våra medlemmar har deltagit, ibland tillsammans med representanter från Ung Hum, vid flera tillfällen 
 
Humanisterna Väst har under året haft ett rätt omfattande samarbete med rörelsen mot hedersvåld, förbunden 
Vita Nejlikor och Glöm Aldrig Pela och Fadime. 21/1. Humanisterna Väst högtidlighöll minnet genom ett 
opinionsmöte i Brunnsparken 20/1 och ett 21/1 i Viktoriaskolans samlingssal, med diskussion och filmvisning, 
tillsammans med Vita Nejlikor. 21/1 medverkade vi också i ett opinionsmöte på Gustav Adolfs Torg tillsammans 
med föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime. Under utomhusmötena, som avslutades med blomsternedläggning 
i Hamnkanalen, höll vi ett tal, författat av Sven Olof Andersson, om kvinnohuset och daghemmet Oum El Bnine i 
Marocko, som Humanisterna stödjer. 
  
23/5 deltog vi återigen i en manifestation mot hedersvåld i Brunnsparken, denna gång tillsammans med Pela-
Fadimeföreningen, med anledning av mordet på 19-åriga Maria Barin Aydin i Landskrona en månad tidigare. 
  
3/6 var vi med i Regnbågsparaden, HBTQ-festivalens höjdpunkt, "för ett öppnare och bättre Göteborg". Den gick i 
år från Göteborgsoperan till Liseberg. Ett tiotal humanister, främst unghummare, tågade med en banderoll, 
humanistfanan och happy human-plakat. 
 
Göteborg 2013-02-26 
Sune Kronlid 
Ordförande 

Ekonomisk verksamhetsberättelse  
Lokalavdelningen har en ekonomi som för året gått ganska jämnt upp, vad gäller inkomster och 

utgifter. Kostnaderna överstiger dock inkomsterna en aning, vissa utgifter har ökat drastiskt, medan 

andra minskat. Behållningen vid årets slut var cirka 26 000 kronor, vilket ändå gav ett minus för 

resultatet. 

Inkomster 

Från förbundet har vi fått ett aktivitetsbidrag på 15 000 kronor.  
 
Egna inkomster från kaffekassor vid möten blev nästan 6 000 kronor, en minskning från året innan, 
besöksfrekvens har tyvärr gått ned. 
 
Bokmässan gav i år ett bättre överskott, nära 6 000 kronor, varav cirka hälften dock betalades ut 
efter nyår och därför inte syns i årets bokföring.  
 
Lokalavdelningen i Skaraborg upphörde under året och överförde enligt regelverket sin behållning till 
Väst, ett tillskott på drygt 1 200 kronor, för vilket vi tackar Skaraborg. 

Kostnader 

Kostnader för lokalhyra har ökat drastiskt. Från att tidigare ha betalat cirka 6 000 kronor per år, 
betalar vi nu omkring 20 000 kronor. Orsaken är en tidigare felräkning från NBV (Studieförbundet 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet), som formellt hyr lokalen av Chalmers. Utan det 
aktivitetsstöd som våra sammankomster genererar till NBV, vore kostnaden ännu högre. NBV uppger 
att de tidigare år räknat helt fel på vår hyra. Vi krävs dock inte på några kostnader i efterhand, vilket 
vi tackar för. 
 
Lokalhyran är nu alltså betydligt högre än det aktivitetsbidrag vi får från förbundet. Därmed blir vi 
mer beroende av att skapa egna inkomster. Ett alternativ är förstås att kapa utgifter, där lokalhyran 
tveklöst står i fokus. Det är nödvändigt att vi även i framtiden har ekonomi till föreläsare, evenemang 
och även oväntade utgifter.  
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Unghum har under året fått ett bidrag till en träff runt konfirmationsverksamheten.  
 
Kostnader för Insamlingsverksamheten har minskat och nu upphört helt. Den av Väst administrerade 
insamlingsverksamheten flyttades i december 2012 över till nybildade insamlingsstiftelsen 
HumanistHjälpen, som därmed också tar över alla kostnader. Tidigare donatorer är informerade och 
flyttar över sina betalningar till stiftelsen. Eftersläpande donationer till Väst insamlingskonto, förs 
under året löpande över till stiftelsens 90-konto. 
 
Sven Olof Andersson 
kassör, lokalavdelning Väst 

Resultat- och balansräkning 

Humanisterna, Lokalavdelning Väst  
Verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31 
RESULTATRÄKNING 

     

INTÄKTER   

Kaffekassor medlemsmöten 5 964,00    

Försäljning bokmässan * 3 181,00    

Gåva från Humanisterna Skaraborg 1 251,20    

Aktivitetssbidrag Humanisterna 15 000,00    

Betald fordran av HumanistHjälpen 462,00    

Summa intäkter 25 858,20    

  UTGIFTER   

Föredragshållare/reseersättningar 2 130,00    

Lokalhyra månadsmöten ** 17 890,00    

Tryckmaterial till årsmöte 2012 550,00    

Bokmässan, böcker 350,00    

Stöd till Unghum 1 189,00    

Sorgbukett för avliden medlem 500,00    

Bankkostnader  471,50    

Insamlingsverksamheten, bankkostnader 1 463,60    

Insamlingsverksamheten, tolkkostnad 640,00    

Reglerad skuld till insamlingsverksamheten, enligt bokslut 2012 1 499,62    

Summa kostnader 26 683,72    

    

ÅRETS RESULTAT -825,52    

  BALANSRÄKNING 

 Vid årets början   

Bankkonto 25 727,95    

    

Summa tillgångar 25 727,95    
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Vid årets slut   

Bankkonto (eget konto) 24 902,43    

    

Summa tillgångar 24 902,43    

  ÅRETS RESULTAT -825,52    

  * Bokmässan gav ytterligare intäkt på 2778.00 kronor, i förlagsprovision. Utbetalningen blev 
dock försenad till januari 2013, varför den redovisas i nästa års bokslut. 
 
** NBV har av misstag i flera år debiterat för låg hyra. Sedan detta korrigerats har lokalhyran 
mer än fördubblats. Vi slipper dock krav på tidigare felräkning. 

 

Redovisning insamlingsverksamheten 
Den humanitära medlemsinsamlingen har under 2012 bytt form, till Insamlingsstiftelsen 
HumanistHjälpen. Under en del av året har de två insamlingsformerna drivits parallellt. De har 
vardera samlat in cirka 125 000 kronor, alltså totalt 250 000 kronor, övervägande från Humanisternas 
medlemmar. 

Bakgrund 

I nära fem år har lokalavdelning Väst ansvarat för Humanisternas humanitära insamlingsverksamhet. 
Insamlade pengar har skickas oavkortade till insamlingsmål, främst Oum El Banine i Marocko, som 
driver kvinnohus och daghem för socialt exkluderade mödrar. Verksamheten har växt så kraftigt att 
den blev svår att hantera för lokalavdelningen. 

Nya stiftelsen 

Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen har under 2012 skapats av medlemmar och med stöd av 
Humanisterna. Stiftelsen har godkända 90-konton och vänder sig till hela allmänheten, inte bara 
medlemmar i humanisterna.  

Inkomster - Utgifter 

Resultatet för 2012 blev för medlemsinsamlingen lägre än föregående år, 125 000 kronor. Det var ett 
tungt ekonomiskt år för hela samhället, vilket märkts på donationerna. Parallellt har dock 
HumanistHjälpen under sitt första år fått in samma summa, 125 000 kronor. På så vis har 
insamlingsresultatet ökat något, jämfört med året innan. Genom åren har lokalavdelning Väst betalat 
alla kostnader för medlemsinsamlingen, det ekonomiska åtagandet är nu avslutat. 

Information till donatorer 

Frekventa donatorer till medlemsinsamlingen har informerats om förändringen och de flesta har 
redan ställt om sina donationer till stiftelsens 90-konto. Lokalavdelning Väst ansvarar för att 
överskottet vid årsskiftet betalas ut till rätt hjälpmål. Samt att eventuellt kvardröjande donationer till 
det gamla insamlingskontot förs över till stiftelsen och rätt hjälpmål.  
 
Sven Olof Andersson 
kassör lokalavdelning Väst 
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RESULTATRÄKNING 
INTÄKTER   

Månadsgivare Oum El Banine 86 959,48    
Insamling Oum El Banine 23 872,00    
Insamling HAMU 7 100,00    
Insamling Mme Mahjouba resa t Malmö 2 810,00    

Summa intäkter 2012 120 741,48    
fordran lokalavdelningen 1 499,62    

Summa intäkter 2012 inkl indriven fordran  122 241,10    

    

KOSTNADER   

Överfört till Oum El Banine Marocko 115 000,00    
Överfört till HAMU, Norge 7 100,00    
Överfört till arrangör välgörenhetsgala Mme Mahjouba 2 810,00    

Summa överfört till insamlingsmål 124 910,00    
Behållning 17 386,99    

Skuld till insamlingsmål (kvar att skicka)  -17 386,99    
RESULTAT 0,00    

  

     

BALANSRÄKNING 
Vid årets början 

Bankkonto 17 204,37    

PayPal-konto 2 851,52    

fordran lokalavdelningen 1 499,62    
Skuld till insamlingsmål (kvar att skicka)  -21 555,51    

Summa tillgångar 0,00    

    
Vid årets slut 

Bankkonto 17 386,99    
PayPal-konto 0,00    

Skuld till insamlingsmål (kvar att skicka)  -17 386,99    
Summa tillgångar 0,00    

    

Insamlingsresultat genom åren 
 

År Kronor (avrundat) 

2008 63 000 

2009 97 000 

2010 120 000 

2011 224 000 

2012 Medlemsinsamlingen 
2012 HumanistHjälpen 

2012 Summa 

125 000 
125 000 
250 000 
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ÅRETS RESULTAT 0,00    

 

Revisionsberättelse 
 

Humanisterna Väst  Göteborg, 28 februari 2013 

 

 

 

  Revisionsberättelse 
 

Undertecknad har, som av Humanisterna Väst vald revisor, granskat bokslutet och 

räkenskaperna för verksamhetsåret 2012.. 

 

Årsredovisningen har gjorts enligt god redovisningssed och god föreningssed. Utgifterna är 

motiverade och styrkta med verifikationer. 

 Undertecknad tillstyrker därför 

 

• att årsmötet godkänner styrelsens bokslut, 

• att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
  

 

 

Jürgen Gräfenstein 

revisor 

 

Verksamhetsplan 2013 
Förutom månadsmöten, varje första torsdagen i månaden, föreslår styrelsen följande aktiveter, att 

nystarta respektive aktivera ytterligare: 

Pubafton för trevlig samvaro, utbytande av synpunkter och allmän gemenskap. 

Skolbesök, föreläsningar och medverkan i skolor när livsåskådningsdagar arrangeras. 

Deltagande i manifestationer för stöd till människor och grupper utsatta för orättvis behandling, t.ex. 

Hbqt, Kvinnodagen, Årsminne av Fadime, MR-dagarna (Mänskliga Rättigheter). 

Driva och bemanna kommande Bokmässa. 

Göteborg 2013-02-26 

Sune Kronlid 

Ordförande 
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Motioner 
 

Motion om att vitalisera Humanisterna Västs Facebook-grupp 

  

Av olika skäl har jag gått med i Humanisterna Syds Facebook-grupp. Där fungerar det så att varje 

gång någon gör ett inlägg så får jag ett meddelande om detta i min e-post. Syd-humanisterna tipsar 

varandra om evenemang - både egna och andras - radio- och TV-program, artiklar i tidningar och på 

nätet, m m, och de diskuterar olika frågor. Detta gör att Humanisterna Syd verkar vara en betydligt 

aktivare och vitalare avdelning än Humanisterna Väst.  

  

Vi har också en Facebook-grupp i väst, men där händer det inte så mycket, och jag tror att många inte 

känner till att den finns. Man måste själv gå in på gruppens sida för att få del av dess information, och 

det glömmer man lätt att göra, om man inte regelbundet påminns om vad som dryftas där.  

  

Vi får visserligen e-postmeddelanden om egna möten, som också bekantgörs på Humanisterna Västs 

hemsida (utanför Facebook). Men de meddelandena kommer inte så ofta, och man kan inte klicka 

iväg kommentarer om dem till andra medlemmar direkt från sin e-postbox via någon grupp. Hemsidan 

har en debattsida, där man kan skriva in inlägg, Men för att nå den måste man först gå ur sin e-

postbox. Och aktiviteten där tycks ha ebbat ut. I skrivande stund är det senaste inlägget från den 19 

januari förra året. 

  

Humanisternas Webbforum finns också. Men där behandlas främst riksangelägenheter, och inte så 

mycket lokala frågor. 

  

Jag föreslår därför: 

  

att Humanisterna Väst informerar medlemmarna om sin Facebook-grupp, och rekommenderar dem att 

gå med 

  

att e-postmeddelanden om det som skrivs i denna grupp skickas till de anslutna medlemmarna 

  

Lars Torstensson 

Budget 2013 
För 2013 lämnas följande budget.  

 Våra inkomster från kaffekassor vid möten justeras uppåt till nära förra årets nivå, antalet 

besökare verkar just nu öka igen. 

 Aktivitetsbidraget uppskattas bli som i år. 

 Kostnader för föreläsare uppskattas inte öka nämnvärt. 

 Tidigare kostnader för insamlingsverksamheten bortgår, eftersom denna nu administreras av 

HumanistHjälpen. 

 Den stora förändringen är hyran, vilken nu räknas upp från cirka 7 000 kronor per år till i 

värsta fall 22 000 kronor. Det för oss snabbt in i en ond karusell av nollresultat, samt 

minusresultat vid minsta oförutsedda händelse. Något bör göras så att vi åter får en stark 

ekonomi. 
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Intäkter  

Kaffekassor medlemsmöten 8 000 

Behållning av bokförsäljning och bokmässan 6 000 

Aktivitetsstöd Humanisternas kansli 15 000 

Summa budgeterade intäkter 27 000 

  

Utgifter  

Föredragshållare/reseersättningar 3 000 

Lokalhyra månadsmöten 22 000 

Bankkostnader 500 

Oförutsett 1 500 

Summa budgeterade utgifter 27 000 

 

Sven Olof Andersson 

kassör lokalavdelning Väst 

 

Valberedningens förslag 
 

(1) Följande styrelseledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod. Ingen av dem har avböjt att 

fullfölja mandatperioden. 

 

Sune Kronlid ordf 

Urban Jansson 

Ibo Ortgies 

Hans Arvidsson 

 

(2) Valberedningen föreslår följande medlemmar som nya ledamöter i styrelsen: 

Mona Ekman 

Kristina Arvidsson-Molin 

Lars-Erik Löfgren 

Sven-Olof Andersson 

 

(3) Valberedningen föreslår följande medlemmar som suppleanter i styrelsen: 

Björn Andersson 

Jonas Nordström 

Carolina Josefsson 

Stina Nilsson 

 

(4) Valberedningen föreslår som revisorer/revisorsuppleant: 

Revisor Jürgen Gräfenstein 

Revisor Martha Sköld 

Revisorsuppl Leif Ahlström 
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(5) Kim Altsund ställer upp på omval till valberedningen, varemot Jürgen Gräfenstein avböjer omval. 

Årsmötet behöver således utse en eller två nya ledamöter till valberedningen. 

 

 

För valberedningen 

 

 

Jürgen Gräfenstein, sammankallande 

 


