SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET
ÅRSBERÄTTELSE 2020

Styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet, SHF, avger följande berättelse över verksamheten under 2020.
Allmänt
Verksamhetsåret har i hög grad präglats av pandemin Covid-19 vars följder inneburit stora hinder för arbetet.
Kärnan i förbundets verksamhet är de föreläsningar och andra sammankomster som lokalförbunden arrangerar,
och de har i mycket liten utsträckning kunnat genomföras som planerat. Dock har många lokalförbund med imponerande uppfinningsrikedom lyckats upprätthålla någon form av aktivitet. Riksstyrelsen övergripande uppgift
är att stödja lokalförbundens arbete, dels direkt genom att förmedla erfarenheter, bistå med föredrag, upprätthålla
kontaktnät m.m., dels indirekt genom att göra förbundet känt utåt, skriftutgivning och annat. Pandemin försvårade också detta arbete; Bok- & Biblioteksmässan och De Svenska Historiedagarna, där SHF alltid närvarar,
inställdes, och fysiska besök hos lokalförbunden blev så gott som omöjliga. Styrelsen har försökt att kompensera
för bristerna genom att hålla tätare kontakter digitalt och med telefonsamtal med lokalförbunden, utveckla hemsidan, ta fram nytt informationsmaterial och så gott det går stödja lokala initiativ. Men det går inte att komma
ifrån att 2020 för SHF, liksom för så många andra föreningar, varit ett mycket besvärligt år.

Årsmötet och årshögtiden
Förbundet höll lördagen den 7 mars 2020 sitt årsmöte i Börssalen, Börshuset, Stortorget, Stockholm. Årshögtidligheten hölls på samma plats med högtidsanförande av författaren och docenten i litteraturvetenskap Carina
Burman över ämnet Att skriva biografi över Bellman och med musikframträdande av Richard Forsgren ackompanjerad av Leo Klepper.

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist
Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist som utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i
humanistisk anda utdelades för tjugoförsta gången. Mottagare av priset 2020 var arkeologen och arkitekturhistorikern Jesper Blid. Genom forskning av hög klass och mångsidig forskningsförmedling har han väsentligt bidragit till kunskaperna om och intresset för antik kultur. Mer information om pristagaren kan hämtas från Svenska
Humanistiska Förbundets hemsida: https://humanistiskaforbundet.se/pris/
I prisjuryn ingick Olle Josephson, Stockholm (sammankallande), Gunilla Kindstrand, Hudiksvall, Brita Planck,
Skara, Svante Weyler, Stockholm och Ola Wikander, Lund.

Årsboken 2020
Under senhösten 2020 utkom som årsbok nummer 142 i SHF:s skriftserie Stort smått fint och fult. Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap under redaktion av Katarina Ek-Nilsson och Gullög Nordquist och utgiven på förlaget CKM. Utgivningen har möjliggjorts genom bidrag från Sven och Dagmar Saléns vetenskaps- och
kulturstiftelse, Stockholms Arbetareinstitutsförening och Vilhelm Ekmans universitetsfond.
I årsboken betonas den grundläggande vikten av sakkunskap och ämnesexperter på museerna. Utan kunskap blir
det svårt att göra vederhäftiga och intresseväckande utställningar, som uppmanar till reflektion och nya frågor
och tankar. De sexton författarna visar betydelsen av djup och ingående kunskap för att förstå och tolka vårt
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förflutna utifrån föremål, vare sig det gäller romerska mynt, trasiga barnkläder, enstaka föremål eller större samlingar.

Småskriftserien
Som nr 141 i skriftserien har i samarbete med CKM förlag utgivits Internationell rätt och moral. Blandade texter under strecket författade av Ove Bring.

Årsboksarbetet
Årsbokskommittén med styrelsens representanter Gullög Nordquist och Lena Milton (sammankallande) samt
Lars Lönnroth, Åke Frändberg, Margareta Attius Sohlman och Brita Planck har fortlöpande arbetat med att förbereda kommande årsboksutgivningar efter givna direktiv.
Under året har årsbokskommitténs sammansättning förnyats. Kommittén består nu av Lena Milton (sammankallande), Gullög Nordquist, Erland Sellberg, Anders Ekström och Birthe Sjöberg.

Bok- & Biblioteksmässan 2020
Bok- & Biblioteksmässan den 26 – 29 september 2020 i Göteborg ställdes in p.g.a. pandemin.

De Svenska Historiedagarna 2020
De Svenska Historiedagarna skulle ha ägt rum i Uppsala den 2-4 oktober 2020, men ställdes in p.g.a. pandemin.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Katarina Ek-Nilssson (ordförande), Olle Josephson (vice ordförande),
Christer Flodin (sekreterare), Samuel Herthelius (skattmästare och hemsideansvarig) samt Jan Herrlin,
Annika Afzelius, Lena Milton, Gullög Nordquist och Claes Waxberg.
Revisorer har varit Göran Bäärnhielm och Henrik Klackenberg med Lars-Olof Skoglund och Håkan Attius som
ersättare.
Valberedningen har bestått av Margareta Attius Sohlman (sammankallande), Lena Falch-Andersen och Iris
Lönnroth.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt den 7 mars (Stockholm), 8 maj (videolänk), 4 september
(videolänk) och 27 november 2020 (videolänk) samt den 22 januari 2021 (videolänk).
Ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren har utgjort ett arbetsutskott som handlagt löpande
ärenden.

Hedersledamöter
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Kjell Fredriksson och Anders Björnsson är förbundets hedersledamöter.

Hemsidan
Förbundet har under året lanserat sin nya hemsida. Projektet med att skapa en ny hemsida initierades av ordförandekonferensen i Stockholm 2017 och bedrevs efter ordförandekonferensen i Uddevalla 2019 av den
hemsideansvarige tillsammans med en referensgrupp från lokalförbunden. Den moderniserade grafiska profilen
har mött stor uppskattning. En nyhet på hemsidan är att korta filmade föredrag publiceras. I skrivande stund
föreligger fyra föredrag av tidigare pristagare.

Informationsmaterial
Som nya informationsinsatser har ett presentkort och ett bokmärke skapats, se hemsidan.
Loggan
I enlighet med årsmötets beslut har den rekommenderade loggan sänts ut till lokalförbunden.

Lokalförbunden
Ledamöter i riksstyrelsen har med föredrag medverkat i några av lokalförbundens sammankomster:
Katarina Ek-Nilsson har föreläst i Skara den 21 oktober och i Skövde den 22 oktober 2020 om Folkbildning och
demokrati. Via videolänk medverkade hon den 29 december 2020 med utgångspunkt från årsboken i Karlstads
Humanistiska Förenings seminarium om museisamlingar.
Claes Waxberg har hållit föredrag i Skara den 29 januari 2020 om Arkitekten, skribenten och konstnären HansErland Heineman.
Flera andra ledamöter i styrelsen har haft planerade uppdrag i lokalförbunden. P.g.a. pandemin har dessa föreläsningar måst utgå.
Styrelsens medlemmar har regelbundna kontakter med lokalförbunden.
Lokalförbundens verksamhet och medlemsantal kommer att redovisas separat i en sammanställning som upprättas sedan årsberättelserna senast den 1 mars 2021 inkommit från dessa.
Bidrag till projekt hos lokalt förbund
Under året har riksstyrelsen bidragit finansiellt till boken Ja, jag har tvättat händerna. 100 röster om Corona, ett
projekt inom Karlstads Humanistiska Förening.

Verksamhetsbidrag
Förbundet har tacksamt erhållit ett bidrag från Svenska Akademien för verksamheten.
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Svenska Humanistiska Förbundets styrelse framför ett varmt tack till samtliga lokalförbund och till deras styrelser för ett hängivet och betydelsefullt arbete.
Uppsala och Göteborg i januari 2021

Katarina Ek-Nilsson
ordförande

Christer Flodin
sekreterare

