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Svenska Humanistiska Förbundet är en bred och öppen rörelse som både vill föra vidare och
ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska
värden. SHF verkar främst genom sina självständigt arbetande lokalförbund. Uppgiften för
riksförbundets styrelse är främst att stödja och uppmuntra de lokala förbundens verksamhet.
Det sker genom att sprida erfarenheter mellan lokalförbunden, ge ut en årlig bok och andra
skrifter för medlemmarna, hålla en hemsida med aktuell information, samla till årsmöte, bistå
med råd om föredragshållare och program med mera. Styrelsen ger också ett indirekt stöd
genom att sprida kännedom om SHFs värderingar och verksamhet i olika sammanhang,
exempelvis Bok&Biblioteksmässan och De Svenska Historiedagarna, och genom att i övrigt
arbeta för den humanistiska bildningens plats i det svenska samhället. Någon tydlig skiljelinje
mellan det indirekta och det direkta stödet finns inte.
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Löpande kontakter med lokalförbunden
Styrelsen planerar att hålla kontakt med lokalförbunden genom 4-5 ordförandebrev, i regel
efter varje styrelsemöte i riksförbundet, och ett par telefonsamtal under året. Flera
lokalförbund kommer också att få besök, bland annat i samband med att några
styrelseledamöter engageras som föredragshållare, för vilka lokalförbunden inte behöver
betala arvode. En lista över föredrag som styrelseledamöter kan hålla ska finnas på hemsidan.
Förbundsstyrelsen ska under året uppmärksamma samarbeten som lokalförbunden skapar
med andra kulturföreningar, och liknande, och sprida erfarenheterna av sådant samarbete.
Listan över föredragshållare ska hållas uppdaterad och tillgänglig på hemsidan. Listan
bygger på uppgifter i de lokala förbundens årsberättelser.
Hemsidan är ett viktigt redskap för information om Svenska Humanistiska Förbundet, liksom
om lokalförbunden och om deras aktuella program. Det är därför av stor vikt att
lokalförbunden rapporterar sina aktuella lokala program till hemsidan. En årskalender på
hemsidan informerar om viktiga datum för kontakten mellan styrelse och lokalförbund.
Hemsidan ska löpande uppdateras med viktig information med anknytning till förbundets
verksamhet. Styrelsen har inte ambitionen att hemsidan ska vara en nyhetssajt. Adressen är
www.humanistiskaforbundet.se. Frågor om hemsidan kan ställas till webbredaktören, adress
shfwebbred@gmail.com. Under 2020 planeras en genomgripande omgörning av hemsidan i
avseende på dess layout och struktur.
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Utveckling av förbundet
Det finns sedan många år en allmän tendens att medlemsantalet i förbunden långsamt sjunker
och att medlemmarnas genomsnittsålder ökar. Detta gäller även stora delar av det svenska
föreningslivet i övrigt. Styrelsen tar förändringarna på allvar och för en löpande diskussion
om SHFs roll och verksamhet på längre sikt. Den samlade verksamheten i lokalförbunden är
på många sätt framgångsrik, och håller en god kvalitet, och styrelsen har inte några planer för
genomgripande förändringar, men en framtidsdiskussion är viktig. I förbundet finns exempel
på lokalförbund som på ett skickligt sätt anpassat sig till de delvis nya villkoren för
föreningslivet och utan att medlemsantalet påtagligt ökat, ändå förmått att ge lokalförbundet
en mycket central plats i ortens kulturliv. Noteras ska också att det finns exempel på
lokalförbund vilkas medlemsantal ökar. Styrelsen ska förmedla lärdomarna av sådana
exempel i hela förbundet. Under 2019 genomfördes ett särskilt möte med representanter för

lokalförbunden, en så kallad ordförandekonferens, i samband med årsmötet. Styrelsen
kommer även under 2020 att gå vidare med de frågor och förslag som kom upp vid mötet. Ett
stödmaterial, utgående från vad som framkom under ordförandekonferensen, för det lokala
styrelsearbetet har utarbetats och kommer att distribueras under 2020. Under 2020 sker
planering för ett liknande möte under 2021.
Ett standardiserat presentkort på medlemskap och ett bokmärke kommer att presenteras vid
årsmötet.
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Årsbok och andra skrifter
Under året kommer en årsbok att ges ut. Årsboken planeras av en särskild årsbokskommitté
och beslutas av styrelsen. Årsbokskommittén utgörs av Lena Milton, sammankallande,
Margareta Attius Sohlman, Åke Frändberg, Lars Lönnroth, Gullög Nordquist och Brita
Planck. Förslag till årsböcker från lokalförbunden är mycket välkomna. Årsböckerna
finansieras av externt sökta medel från stiftelser och fonder, och styrelsens ambition är att
detta även framgent ska vara fallet.
SHF ger sedan 2014 också ut en småskriftserie i samarbete med CKM förlag, som helt
finansierar utgivningen. Även när det gäller småskrifter är förslag från lokalförbunden
mycket välkomna. En utgåva av Ove Brings artiklar om folkrätt planeras utkomma under
2020.
Under 2020 utger SHF en särskild bok som ett inlägg i den aktuella debatten om museernas
roll. Boken består av 16 artiklar av lika många författare från flera museer. Varje artikel
redogör för något eller några föremål som finns i respektive museums samlingar. Bokens syfte
är att lyfta fram hur viktigt det är att museerna slår vakt om och förnyar sina samlingar, och
att de har tillräcklig expertis för dessa uppgifter. Boken kommer att överlämnas till
kulturministern.
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Årsmöte och årshögtid
Förbundets årliga sammankomst 2020 äger rum i Stockholm.
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Pris till yngre humanist
I samband med årssammankomsten utdelas Svenska Humanistiska Förbundets pris till en
yngre humanist, som verkar i förbundets anda. Nomineringar från lokalförbunden är mycket
välkomna. För priset finns en särskild jury. Från och med 2020 ingår i juryn Olle Josephson,
Gunilla Kindstrand, Brita Planck, Svante Weyler och Ola Wikander.
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Bok&Biblioteksmässan och De Svenska Historiedagarna
SHF kommer att vara representerat med monter eller bokbord vid dessa båda evenemang även
2020.

