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!
Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet !
Lördagen den 7 mars 2020  kl. 11.30  – 12.45 
Börssalen, Börshuset, Stortorget, Stockholm  !
Närvarande: se bilaga !
Ordföranden Katarina Ek-Nilsson öppnar årsmötesförhandlingarna. !

1. Val av mötesordförande  
 
Katarina Ek-Nilsson väljs som ordförande för årsmötet.  !

2. Val av sekreterare 
 
Christer Flodin väljs som sekreterare för årsmötet.  !

3. Val av två justerare 
 
Göran Olsson (Eskilstuna) och Olle Käll (Gävle) väljs att jämte ordföranden 
justera årsmötesprotokollet. !

4. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat !
Kallelse till lokalförbunden skall utsändas minst fem veckor före årsmötet. 
Kallelsen har utsänts den 20 januari 2020.  !
Årsmötet fastställer att kallelse har utsänts enligt stadgan. !

5. Justering av röstlängd  
 
Årsmötet fastställer röstlängden enligt bilaga.  !

6. Fastställande av dagordning. 
 
Årsmötet fastställer dagordningen. !

7. Godkännande av årsberättelse för Svenska Humanistiska Förbundets verk-
samhet 2019  
 
Årsberättelsen har varit utsänd.  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Årsmötet godkänner styrelsens årsberättelse för 2019 och lägger den till han-
dlingarna.  
 
Skattmästaren föredrar resultat- och balansräkningen 2019, vilken varit utsänd.  !!

8. Föredragning av revisionsberättelsen  
 
Henrik Klackenberg föredrar revisionsberättelsen och föreslår att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  !

9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019  
 
Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen för år 2019.  !

10.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019  
 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  !

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020  
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget har varit utsända.  
 
Ordföranden föredrar verksamhetsplanen och skattmästaren förslaget till budget.  
 
Årsmötet fastställer förslagen till verksamhetsplan och budget.  !

12.Rapport från årsbokskommittén  
 
Sammankallanden i årsbokskommittén, Lena Milton, informerar om att ut-
givningen av Jan Retsös bok blivit försenad och att därmed 2020 års årsbok 
kommer att bli en bok om museisamlingar under redaktion av Katarina 
Ek-Nilsson och Gullög Nordquist.  
 
Hon meddelar vidare, att i småskriftsserien kommer Ove Brings artiklar 
om människorättfrågor ut inför Bok-&Biblioteksmässan.  
 
Hans Lepp (Stockholm)  föreslår, att det anordnas föreläsningsserier med 
anknytning till utgivningen av museiboken.  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13. Fastställande av lokalförbundens årsavgift till SHF för 2021  
 
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift,  d.v.s. 60 kr per medlem.  
 
Årsmötet beslutar fastställa årsavgiften för år 2021 till 60 kronor per medlem.  !

14. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för ett år  
 
Valberedningens förslag, vilket varit utsänt, föredras av sammankallanden i val-
beredningen, Margareta Attius Sohlman. Valberedningen föreslår, att Katarina 
Ek-Nilsson väljs om.  
 
Årsmötet beslutar välja om  Katarina Ek-Nilsson (Uppsala) som ordförande för 
en mandattid om ett år.  !

15. Val av styrelseledamöter för två år  
 
Mandattiden löper ut för Annika Afzelius, Jan Herrlin, Samuel Herthelius och 
Olle Josephson.  
 
Valberedningens förslag föredras av Margareta Attius Sohlman.  
 
Valberedningen föreslår, att Annika Afzelius, Jan Herrlin, Samuel Herthelius 
och Olle Josephson väljs om, samtliga för en mandattid om två år. !
Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget välja om Annika Afzelius (Uddeval-
la), Jan Herrlin (Lidingö), Samuel Herthelius (Stockholm) och Olle Josephson 
(Stockholm),  samtliga för en mandattid om två år. !

16.  Val av två revisorer och två ersättare för ett år.  
 
  Valberedningen föreslår vad avser revisorer omval av Göran Bäärnhielm och 
  Henrik Klackenberg.  Som ersättare för revisorerna föreslår valberedningen 
        omval av Lars-Olof Skoglund och nyval av Håkan Attius, sedan Sven-Olof  
        Hagenberg-Svensson avböjt omval. !

 Årsmötet beslutar välja Göran Bäärnhielm och Henrik Klackenberg som revi- 
 sorer och Lars-Olof Skoglund och Håkan Attius som ersättare; samtliga för ett 
 år. !!
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17. Val av valberedning  

 
 Valberedningen har bestått av Margareta Attius Sohlman (sammankallande),  

      Lena Falch Andersen och Iris Lönnroth. 
 
Årsmötet beslutar välja om Margareta Attius Sohlman (Gävle), Lena Falch- 
Andersen (Kristinehamn) och Iris Lönnroth  (Göteborg). Margareta Attius 
Sohlman väljs som valberedningens sammankallande. !

18. Propositioner !
En proposition om Svenska Humanistiska Förbundets logga har varit utsänd.  !
Olle Josephson föredrar förslaget.  
 
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag, 
att 80-talsloggan används i sådant arbete som avser förbundets verksamhet på 
riksnivå och som förbundsstyrelsen ansvarar för, 
att rekommendera lokalförbunden att använda 80-talsloggan, samt 
att uttala sin förståelse för att lokalförbunden av olika skäl kan finna det mo- 
tiverat att använda annan logga än 80-talsloggan. !

19. Motioner  
 
Humanistiska Förbundet i Hälsingborg har inlämnat en motion, vilken liksom    
styrelsens yttrande, varit utsänd.  
 
I motionen yrkar Humanistiska Förbundet i Hälsingborg  !

 att  SHF:s årsmöte av [i motionen] nämnda skäl bifaller vår motion om att 
samtliga lokalförbund behåller nuvarande logo, och  
 
att, alternativt, HUM Hälsingborg ges rätt att behålla dagens logo i det fall att 
vårt huvudyrkande 1 skulle avslås. !

 Förbundsstyrelsen föreslår i sitt svar att årsmötet beslutar  
 
att avslå motionens första att-sats,och 

 att bifalla motionens andra att-sats.  
 
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut.  !
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20. Presentkort, bokmärke 
 
 Annika Afzelius visar förslag till presentkort och bokmärke med Förbundets 

     logga i avsikt att väcka intresse för förbundets verksamhet.  
 
  Hans Lepp (Stockholm) föreslår, att Förbundet också utvecklar ett eget  

     ”frimärke”.  !
21. Övriga ärenden !

  Samuel Herthelius demonstrerar det förslag till ny hemsida, som utvecklas 
inom en arbetsgrupp ledd av honom.  
 
Sekreteraren påminner om att lokalförbundens årsberättelser skulle ha 
inkommit senast den 1 mars. !

22. Årsmötets avslutande 
 
   Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

Vid protokollet !!
Christer Flodin 

 Justeras !
  !
 Katarina Ek-Nilsson  Göran Olsson   Olle Käll !!!!!!!!!!!
            !!!
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BILAGA  
 
Närvarande vid Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte den 7 mars 2020 !!
Delegater   Peter Lenken, Alingsås 
    Göran Olsson, Eskilstuna 

Georg Tordai, Gotland 
    Olle Käll, Gävle 
    Iris Lönnroth, Göteborg* 
    Erik Wangel, Kalmar 
    Fredrik Holm, Karlstad 
    Olof Andersson, Kristinehamn 
    Leif Aringer,  Lidingö 
    Ingrid Aarflot, Luleå 
    Agneta Söderberg, Nyköping 
    Hans Qvarlander, Sigtuna 
    Johan Hjertén, Skara 
    Erik Hasselström, Skövde 
    Hans Lepp, Stockholm 
    Ulla Eriksson, Strängnäs 
    Birgitta Meurling, Uppsala 
    Ann-Sofie Aurell, Varberg 
    Marianne Erwing, Vänersborg 
    Bernt Abrahamsson, Västerbergslagen 
    Lena Hörngren, Västerås 
    Lars Arvidsson, Östersund !
Styrelsen   Katarina Ek-Nilsson 
    Annika Afzelius 
    Christer Flodin 
    Jan Herrlin 
    Samuel Herthelius 
    Olle Josephson 
    Lena Milton 
    Gullög Nordquist 
    Claes Waxberg 
 
Revisorerna   Henrik Klackenberg !
Valberedningen  Margareta Attius Sohlman !
    * Tillika valberedning 
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