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Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av: 

Håkan Dafgård, ordförande 

Tore Helmersson, vice ordförande 

Berith Björklund, sekreterare 

Ingalill Johansson 

Ann Larsson 

Inger Hagqvist 

Karin Gunnervik 

Erik Stjärnered 

Karin Lundh, adjungerad ledamot 

Löfgren, adjungerad ledamot  

Berit Monica Nilsson, ersättare 

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden inklusive det 

konstituerande mötet i samband med årsmötet. Årsmötet hölls med Sankt 

Lukasföreningen i Vänersborg-Trollhättan den 25 mars 2021.  

Flertalet av styrelsemötena har under pandemin hållits digitalt.  

Styrelsemötena har tagit del av rapporter från mottagningen, ekonomin, 

programkommittén och från Sankt Lukas centralt. Beslut har tagits att höja 

avgiften för privata kunder med 50 kr för att få bättre balans i ekonomin. Trots 

pandemin har ekonomin förbättrats under året. Verksamheten behöver fler 

avtalskunder för att få ekonomisk balans. Styrelsen arbetar för att ytterligare 

implementera årshjulet och följer upp processerna i ledningssystemet för det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Styrelsen har svarat på remissen Rådslag 2021. Rådslaget är föranlett av 

ekonomiska och organisatoriska problem i förbundet. Styrelsen stöder i 

remissvaret ett fungerande förbund och kansli som bistår den lokala 

verksamheten, men anser att kostnaderna inte ska öka och att nuvarande 

organisation ska sätta sig, innan ytterligare projekt genomförs. Styrelsen anser 

också att Sankt Lukas olika bolagen bör slås samman. 

Som ett komplement till föreläsningarna har styrelsen diskuterat att inbjuda till 

bokcirkel eller till en samtalsgrupp för att möjliggöra existentiella samtal.  

Den 14 september 2021 hade föreningens styrelse tillsammans med personal och 

valberedning ett upptaktsmöte på Karlsrogården. Temat för dagen var 

”Värdegrund och framtid” och ledord var ”Stillhet och kraft”. Rikard Karlsson 

talade utifrån sin bok ”konsten att möta sig själv och andra”. I samband med årets 

sista möte den 9 december intog personal och styrelse en gemensam jullunch. 
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Beträffande mottagningens verksamhet och den ekonomiska utvecklingen 

hänvisas till respektive redovisning. 

Programkommittén 

 
Programkommittén har under året bestått av:  

 

Ingalill Johansson 

Ann Larsson 

Karin Lundh 

Berit Löfgren 

Monica Nilsson 

 

Under våren 2021 fick programkommittén ställa in planerade föreläsningar på 

grund av pågående pandemi. Inför hösten kunde vi genomföra de planera 

aktiviteter. Existentiella frågor har ställts på sin spets för många människor i hela 

världen. Många har varit svårt sjuka och alltför många har avlidit. Livets mening 

berör alla oavsett tro, ålder, kön eller identitet. Tillsammans försöker vi sätta ord 

på det som händer i livet. 

 

Under hösten har vi samarbetat med Sjukhuskyrkan/NÄL, Universitetskyrkan 

Högskolan Väst, Svenska Kyrkan i Trollhättan och arrangerat fyra programkvällar. 

Första programkvällen i september föreläste författaren Lars Björklund i 

Trollhättans kyrka om existentiella frågor under rubriken ”Rum för livet”. Frågor 

som har berört och berör oss inte minst under pandemin. 

Andra programkvällen i oktober samtalade Annelie Svensson, specialist IVA-

undersköterska, Elisabeth Nordström, undersköterska och sjukhuspräst Birgitta 

Edvinsson, NÄL, om döden och livet under rubriken ”Det enda vi är lovade är 

döden-Vad gör vi med livet?” Även denna kväll i Trollhättans kyrka. 

 

Den tredje programkvällen,  också den i oktober, fortsatte författaren Pelle 

Sandstrak att berätta  om sitt liv i  ”Mr Tourette - för ovanlighetens skull, att bli så 

frisk som jag vill bli - vill ju inte bli sjukligt normal.” Liksom vid tidigare föreläsning 

”Mr. Tourette och jag” innehöll föreläsningen tragik, komedi såväl som musik. 

Många intresserade kom till föreläsningen, som inte lämnade någon oberörd.  

 

Vid den fjärde programkvällen i december berättade författaren Ellen Mattson om 

sitt författarskap. Ensamhet och gemenskap i såväl historisk som modern tid är 

ämnen som berörs i hennes böcker. År 2019 valdes hon in i Svenska Akademien 

och delgav åhörarna akademiens stora arbete med att utse litteraturpristagare. 

Ellen Mattson har deltagit i en arbetsgrupp på akademien och föreslagit 2021 års 

Nobelpristagare i litteratur, Abdulrazak Gurnak. Vid den digitala utdelningen av 

litteraturpriset i Stockholm kunde vi i TV se och höra henne läsa ur en av hans 

böcker. Det var fascinerade att höra henne berätta om sitt författarskap och 
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arbetet i akademin och att få ta del av hennes böcker inte minst med 

anknytningen till Bohuslän. 

De sista två föreläsningarna skedde i Equmeniakyrkan i Vänersborg.  

 

Vid tre tillfällen har vi skickat ut brev till medlemmarna med information om Sankt 

Lukasföreningens verksamhet under pandemin. 

Programkommittén får ofta fin feedback för sina val av föreläsningar, som beskrivs 

som intressanta och givande. Flera har sagt att de under pandemin saknat våra 

föreläsningar och möjligheten till samvaro efter föreläsningarna. Denna 

utåtriktade verksamhet är sedan många år välkänd och utgör en bra 

marknadsföring av Sankt Lukasföreningens verksamhet, men tyvärr genererar de 

inte så många nya medlemmar. 

 

Valberedningen  

Valberedningen har under året bestått av: 

Bo Gunnar Flensner 

Lars Peter Knutsson 

Styrelsen uttrycker stor tacksamhet för det arbete som verksamhetschefen och 

personal uträttat under året. 

Styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för gott stöd under året. 

Ordförande vill också uttrycka stor tacksamhet till personal, styrelseledamöter, 

adjungerade, medlemmar och frivilliga för de insatser som gjorts under året. Ett 

år som har präglas av pandemi och restriktioner som har försvårat föreningens 

och mottagningens verksamheter. 

 
Håkan Dafgård, ordförande 

 

 

 

 


