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En dryg vecka har nu gått sedan ordförandekonferensen, årsmötet och
årssammankomsten i Uddevalla. Ett stort och varmt tack till Uddevalla
Humanistiska Förbund för de fantastiska arrangemangen! Vilket mottagande vi
fick, och vilket utomordentligt bra program ni hade ordnat! Jag har bara hört
lovord från alla håll. Efter 75 framgångsrika år önskar vi nu Uddevalla
Humanistiska Förbund lycka till under kommande år. 75 år, minst.
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Dagen med ordförandekonferens var mycket givande och gav oss i riksstyrelsen
mycket att tänka på. Vi kommer så fort vi hinner att ta upp flera av de frågor
som ventilerades. Dit hör frågan om vilken logga som bör/ska användas av
förbundet. Jag får lov att medge att jag var ganska oförberedd på att frågan var
av den vikt som det visade sig vid diskussionen under årsmötet. Saken bör
utredas, och vi återkommer med förslag.
Hit hör också frågan om den gemensamma hemsidan, där riksstyrelsen fick i
uppdrag att undersöka hur hemsidan kan förnyas layoutmässigt. Idag är
hemsidor och digitala medier överlag helt självklara som
kommunikationskanaler. Vid erfarenhetsutbytet under ordförandekonferensen
berättade några av lokalförbunden att de är aktiva på Facebook, vilket de delar
med en stor del av föreningslivet idag. Förmodligen kommer fler att följa efter.
Vidare diskuterades erfarenheter av olika verksamhetsformer och strategier för
medlemsrekrytering, alltsammans mycket intressant att lyssna till. Varje
lokalförbund har sina egna förutsättningar att arbeta utifrån, och att kopiera
andra förbunds strategier kan ibland vara ogörligt – men inte alltid. Goda idéer
som hos ett lokalförbund har fungerat väl kan säkert inspirera andra förbund.
Något som blev tydligt i diskussionen blev betydelsen av samverkan med andra
kulturaktörer. Jag tror att samverkan, temporär eller permanent, med andra är
nästan nödvändigt, eller i varje fall erbjuder stora möjligheter – med andra
lokalförbund, med studieförbund, bibliotek, museer, hembygdsföreningar och
andra kulturföreningar, med kommuner. Sammantaget finns i varje kommun
många som arbetar mot samma eller liknande mål som vi, att värna humaniora
och verka för ett humanistiskt bildningsarv.
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Glad och stolt går jag in i mitt fjärde (!) verksamhetsår som ordförande. Det är
ett ytterst stimulerande uppdrag tack vare alla lokalförbunds verksamheter och
en mycket effektiv och trivsam styrelse!
I morgon ska jag i mitt eget lokalförbund här i Uppsala lyssna på ett föredrag
om Prylarnas tyranni. Om samlande, minimalister och återbruk.

Nästa vecka bär det för mig iväg till Halmstad, där jag i samband med
Halmstads Humanistiska Förbunds årsmöte ska ”prata Strindberg”.
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Hälsningar för ett för tillfälligt soligt Uppsala.
Katarina

