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Medlemsutvikling
Lokallag
Moss
Fredrikstad
Sarpsborg & Omegn
Halden
Smaalenene
Østfold totalt:

31.12.2018 31.12.2018
1167
1494
550
476
724
4411

1224
1618
585
492
745
4664

Endring i
2018

4,9 %
8,3 %
6,4 %
3,4 %
2,9 %
5,7 %

Ved årsskiftet hadde Human-Etisk Forbund 95253 medlemmer nasjonalt, en netto økning på 4597
medlemmer. Medlemsveksten i forbundet har vært god i 2019, både nasjonalt og i Østfold.

Fylkesstyret
I løpet av perioden har man gjort endringer i måten man gjennomfører styrearbeid på, ved å innføre
regionale samlinger for de tre fylkesstyrene i Akershus, Oslo og Østfold. I 2019 hadde man to slike
fellessamlinger 24-25.mai og 8-9.november. I tillegg har fylkesstyret i Østfold hatt tgne styremøter.
På vårparten deltok Organisasjonsrådgiver Daniel Haug Nystad på styremøtene, mens Avdelingsleder
Sigurd Christoffer Lund har ledet de fellesmøtene med de tre fylkesstyrene.
Saker fylkesstyret har jobbet med:
Etableringen av konfirmasjonsleir for Østfold
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aktiviteter i lokallagene og på fylkesplan
Innspill til Arbeidsprogram for Forbund
Synlighet i tradisjonelle og sosiale medier ink. kinoreklame
Forberedelser til landsmøtet 2019
Felles estetikkurs for hele alle tre fylkeslagene
Flytting av kontoret fra St.Marie Gt.68 til St.Marie Gt.96
Utbetaling av HK midler fra hovedkontoret
Landsstyresaker
Budsjett og regnskap
Forsøk på etablering av navnefestutvalg
Muligheten for epostadresse med svarmulighet fra human.no
Diverse støtte til humanistisk ungdom

Større aktiviteter
I løpet av året har fylkeslagets tillitsvalgte og frivillige delta på, eller gjennomført, flere større
aktiviteter. Først ut var kursleder kurs i Fredrikstad 12-13.januar. Både kursledere,
konfirmasjonsansvarlige og andre sentrale tillitsvalgte som jobber med Humanistisk Konfirmasjon i
Østfold ble invitert til å delta på kurset. Det var også i 2019 delvis delt i ulike bolker for nye og
erfarne kursledere. Bidragsytere var instruktører Camilla Kristiansen og Nina Sofie Hægeland
Svenningsen, og erfaren kursleder Håkon Jarle Sveen. Av eksterne bidragsytere deltok
Konspirasjonspoden og Amal Aden.
Østfold hadde tre delegater på Human-Etisk Forbunds landsmøte som ble avholdt 14-16.juni i
Lillestrøm. I tillegg til de delegatene som ble valgt på årsmøtet deltok også Einar Borgund som vara.
Også i 2019 ble det gjennomført felles etikkseminar for Akershus, Oslo og Østfold. Seminaret ble
holdt på Sørmarka 2-3.november. Årets tema var «Kunstig intelligens» og en rekke foredragsholdere
sto for det faglige innholdet.

Presse og media
Som tidligere har både lokallagene og fylket annonsert i lokalavisene for våre aktiviteter og
seremonier. I løpet av perioden har antallet som følger oss på Facebook økt fra 428 til 497.
Kombinasjonen tradisjonelle medier, sosiale medier, sms og epost varsel, virker å fortsatt være en
god måte å nå våre medlemmer på. Det har vært noen utfordringer med kommunikasjonen via det

nye medlemssystemet, blant annet ved at det ikke var mulig å sende ut sms varsel til medlemmer.
Dette er nå i orden, men tok noe tid å få løst.
Våren 2019 gjennomførte man også en ekstra kampanje på vigsel for andre året på rad. Denne
kampanjen var i form ganske lik den som ble gjennomført i 2018, med avisannonser, nettannonser og
omtale i et bryllupsmagasin. Dessverre kan ingen av kampanjene sies å ha gitt merkbar positiv
effektiv på antallet som velger Humanistisk Vigsel i Østfold.
I tillegg har Halden Lokallag sammen med fylkesstyret vært aktive i media rundt en sak hvor
kommunen ønsker å ansette en diakon for å motvirke utenforskap blant kommunens ungdom. Saken
fikk en del oppmerksomhet og laget fikk frem sitt budskap om at slike tjenester er bra, men at
kommunen ikke bør sette slike tjenester bort til ett enkelt trossamfunn.

Aktivitet i lokallagene
Seremoniene
Økningen i antall konfirmanter virker å ha stabilisert seg på ett høyere nivå enn det var for et par år
siden. Dette har gjort at noen lokallag også hadde flere seremonier i 2019 og at konfirmasjon fortsatt
er den store aktiviteten i mange lag med tanke på omfang, synlighet og antall engasjerte. Totalt
deltok om lag 9500 personer på våre konfirmasjonsseremonier i fylket. Tilbakemeldingene var i 2019
som tidligere at både konfirmanter og deres nærmeste er godt fornøyd både med kurs og
seremonier. Alt i alt er det et sted rundt sytti-fem medlemmer som er med å gjør en innsats som gjør
det mulig å ha humanistisk konfirmasjon i Østfold. Som før ble det gjennomført konfirmasjonskurs på
syv ulike steder og seremonier på fem.
For navnefest er tallene noe synkende, for 2019. Det er ingen store endringer i tilbud totalt sett fra
tidligere år, og det er derfor ikke like lett å vurdere om det kan ha en konkret grunn.
Tilbakemeldingen tyder heller ikke på noe annet enn at folk er svært fornøyd med våre navnefester.
Ellers har det vært et større samarbeid på tvers av lokallagene med gjennomføring av navnefester,
blant annet ved at man har vært vikar for hverandre, og man har sett tilbudet mer i en helhet.
Humanistisk Uke.
Både Moss og Fredrikstad lokallag hadde aktiviteter under Humanistisk Uke. Blant arrangementene
kan det trekkes frem at Fredrikstad også i år hadde ett dobbeltforedrag på Litteraturhuset, denne
gangen med Mattias Øhra og Egon Holstad. Moss hadde foredrag om stamceller og genterapi med
forsker Tommy A. Karlsen.
Annen aktivitet
I tillegg til dette har alle lokallag avholdt interne møter som årsmøter og styremøter. Moss lokallag
sto som vanlig på stand under Mossedagene i juni. Både Fredrikstad og Moss lokallag har videreført
samarbeidet med Torpeskolen Filosofifabrikk i 2019, med en rekke åpne filosofikafeer. Fredrikstad
arrangerte en åpen kinodag med foredrag om, og visning av filmen «De uønskede». Fylkeslaget har
også deltatt i aksjonene «Rusken på nett» og «Klimabrølet 2019». Man hadde i høst et samarbeid
med Humanist Forlag om lanseringen av boken «Jens Munk og jakten på Nordvestpassasjen» på
Fredrikstad Museum. Halden Lokallag har gjennom 2019 gjennomført flere bokkaféer, selv om
oppmøtet har vært noe varierende.

Nytt kontor.
Fylkeslaget har lenge vurdert det slik at kontoret i St.Marie gate 68 hadde noen ulemper ved seg,
blant annet at det var relativt lite og at man ikke hadde tilgang på egne møtelokaler. Som følge av
den administrative omorganiseringen av kontoret var det også behov å øke antall arbeidsplasser fra
en til tre. I sum gjorde dette at fylkesstyret ønsket å se etter andre muligheter når leiekontrakten gikk
ut i 2019. I en prosess hvor både ansatte og tillitsvalgte, ved fylkesleder, var deltagende, falt valget
på nye lokaler i St.Marie gate 96/98. Dette kontoret er mer tilgjengelig, større og lysere. Det er nå
lettere for frivillige å låne kontoret til møter uten at de ansatte må bistå. Noe som var et mål og som
allerede har gjort at kontoret brukes mer. Huseier er fortsatt Betongbygg, som har vært svært
samarbeidsvillige i prosessen. Uavhengig av dette har også hovedkontoret tatt over den formelle
driften og det økonomiske ansvaret for alle HEF sine kontor.

Ny organisering av fylkeslag og lokallag
Det har i en lengre periode vært en diskusjon rundt hvordan fylkeslagene og de tillitsvalgte i HEF skal
organiseres. Dette var ett av de viktige spørsmålene også på landsmøte. Her ble det besluttet at
Human-Etisk Forbund ikke skal nødvendigvis skal følge de nasjonalt politisk bestemte grensene for
fylkene, men at fylkene selv kan bestemme dette. For å likevel rydde i begrepene heter alle tidligere
fylkeslag i HEF, fra 1.1.20 nå regionlag. Den administrative inndelingen som tidligere har brukt
begrepet region, skal nå omtales som avdeling. For eksempel er Østfold fylkeslag nå Østfold
Regionlag, og inngår administrativt i Avdeling Øst, sammen med Oslo Regionlag og Akershus
Regionlag. Videre gikk man bort fra ett hovedstyret, og over til ett mindre sentralstyre på nasjonalt
plan. Landsmøte gjorde også grep for å øke Landsstyrets rolle i organisasjonen.
På slutten av 2019 ble det også klart at organisasjonen har hatt et merforbruk økonomisk. Årsakene
til dette er flere og sammensatte. Likevel vil det ikke få dramatiske konsekvenser for driften av
forbundet.
Seremoniene
Humanistisk navnefest
År
2018
2019

Fredrikstad
35
33

Halden
6
12

Moss
25
18

Sarpsborg
8
6

Smaalenene Totalt
18
92
15
84

Halden
74
74

Moss
133
158

Sarpsborg
94
73

Smaalenene Totalt
123
622
116
613

Humanistisk konfirmasjon
År
2018
2019

Fredrikstad
195
192

Humanistisk vigsel
År
2018
2019

Østfold
30
30

Humanistisk gravferd
År
2018
2018

Østfold
29
31

