Religionspedagogiskt idéforum RPI
Årsberättelse för verksamhetsåret 2014
att framläggas vid Representantskapets årssammanträde den 23 mars 2015.

Representantskap, styrelse arbetsutskott och direktor – övergripande
Representantskapet höll sin årsstämma den 14 mars 2014 på Katolska Pedagogiska Nämndens kontor i
Stockholm.
Styrelsen har under året haft tre sammanträden – i samband med årsstämman mars, i juni samt i november.
Arbetsutskottet har kommunicerat per e-post.
Antalet medlemsorganisationer var vid årets början 56. På grund av omstruktureringar bland ett par kyrkor
har tre medlemmar utgått. Vidare har två högskolor/universitet begärt utträde varför antalet medlemmar vid
årets slut var 51. (Se bilaga) Dessa fördelar sig enligt nedan:
Folkhögskolor

13

Högskolor/univ.

13

Lärarorganisation

1

Kyrko-relaterade

19

Studieförbund

3

varav:

varav:

kyrkor, nationellt

5

stud.förb. nationellt

2

kyrkor, regionalt

13

stud.förb. regionalt

1

pastoralinstitut

0

Övriga

övriga

1

TOTALT

2
51

Styrelsen har under 2014 bestått av
ordförande:

ledamöter:

direktor & kassaförvaltare
Revisorer
Valberedning

- samordnare för bildning och kultur i frikyrkorna vid Bilda Solveig Westerbom,
Älvsjö; samt under senare delen av året
- stiftspedagog, verksamhetsutveckling i Växjö stift Carin Frennevi.
- ledamot utsedd av FLR, adjunkt och läromedelsförfattare Ola Björlin;
- teol. kand. Ulrika Erlandsson, Katolska Pedagogiska Nämnden, Stockholm;
- barn & ungdomskoordinator på Equmenia Magnus Sternegård, Lidingö;
- universitetslektor Hanna Zipernovszky, Umeå universitet samt
universitetslektor emeritus Rune Larsson, Lomma.
Stefan Cederlöf och Peter Ekman, Uppsala samt
ersättare: Marie Schött, Uppsala
Torbjörn Bådagård (sammankallande), har kompletterats med Caroline Gustavsson.

Verksamheten
RPI:s uppgift
Eftersom allt arbete inom RPI bedrivs med ideella krafter sätter detta gränser för möjligheterna att genomföra det uppdrag stadgarna ger uttryck för. Trots detta tror vi att RPI också under 2014 gett viktiga bidrag inom religionspedagogikens olika områden såsom forskning, utbildning och fortbildning tillsammans med nationellt och internationellt informationsutbyte. De viktigaste redskapen har varit seminarier, tidning och hemsida.
Konferens- och seminarieverksamhet

Det gångna årets arbete fick sin särskilda prägel av prof. Thomas H. Groome från Boston, USA. Under en
vecka i maj höll han en serie föreläsningar och seminarier. Starten skedde i Växjö den 12 maj i samverkan
med Växjö stift och följdes av tre dagar i Stockholm med två heldagsseminarier och ett kvällsseminarium.
Den sista dagen var förlagd till Umeå universitet. Totalt mötte och inspirerade Groome närmare tre hundra
personer. Ett par av seminarierna i Stockholm spelades in och är tillgängliga att använda i undervisningssammanhang. Studieförbundet Bilda gjorde en betydande insats genom framställning av en broschyr om
seminarierna samt genom omfattande administrativt arbete med anmälningar och fakturering.
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Religionspedagogisk tidskrift (RPT) utkommer inte längre i pappersformat utan enbart i digital form. Ett första ex. har
publicerats (RPT 28). Möjlighet finnas att i denna enklare och mindre kostsamma form utge den något oftare än papperstidningen. Tidningen annonseras och görs tillgänglig på hemsidan samt genom information på en e-postgrupp, som
byggs upp efter hand. Senaste numret av RPT bjöd på en ganska omfattande information om religionspedagogisk/didaktisk forskning samt artiklar av Ola Björlin och Caroline Gustavsson. Den fortsatta utgivningen är beroende av att
några personer vill engagera sig för saken.

Hemsidan
Hemsidan är i behov av förnyelse och trots att beslut tagits och vissa förfrågningar gjorts har uppdraget inte
slutförts. Trots detta fungerar hemsidan också i nuvarande skick som en viktig kanal för information. Möjligheterna att utveckla denna informationskanal är stora och begränsas enbart av tillgången på kunniga och
engagerade personer som ser till att hemsidan hålls aktuell och laddad med efterfrågat och viktigt material.
Publicering
Rune Larsson har nu med stöd av i första hand Helen Åkerman färdigställt översättningen av Thoma H. Groomes senaste bok, Will There Be Faith?. Tryckning sker under våren 2015 på Marcus Förlag och med tryckningsbidrag från Stiftelsen Lindauers fond. Tillstånd har erhållits från författaren och det amerikanska förlaget.
Internationellt utbyte

Internationella kontakter bygger dels på deltagande och/eller annan kontakt med en rad internationella organisationer för religionspedagogiskt arbete, dels på personer som tar på sig uppgiften att berätta om pågående
forskning inom området. Andra vägar som använts är enskilda personer som samlat in och delat information
om intressant praktiskt pedagogiskt arbete runt om i världen. Spår av detta finns främst i tidningen och på
hemsidan.
Ekonomi
Ekonomin baseras på medlemsavgifter, anslag för publiceringsverksamhet och någon gång mindre intäkter från verksamheten, t.ex. seminarier och litteraturförsäljning. Liksom tidigare år har vi erhållit bidrag för publicering från Stiftelsen C. L. Lindauers fond, denna gång på 20.000 kr, vilket i huvudsak skall användas för publicering av en bok av Thomas H. Groome samt för mindre omkostnader för RPT, som från och med 2014 utkommer enbart digitalt. Årets bokslut
visar ett mindre överskott. Förutsättningen för detta är de bokslutsdispositioner som genomförts. Större delen av erhållet
tryckningsbidrag reserveras 16.000 kr till följande år. Ur fonderade medel för utvecklingsarbete utnyttjas 13.500 kr. Se
särskild sammanställning av bokslut.

Avslutning: Samverkan – Mötesplatser
När vi också vid detta årsskifte ställer frågan om RPI:s framtida roll, hamnar fokus alltmer på möjligheten
att hitta personer som är beredda att avsätta tid och kraft för uppgiften. Med tanke på de snabba och omfattande förändringar som pågår i vår omvärld går det lätt att peka på växande behov av fördjupade och kreativa insatser för dialog, lärande, utbildning och undervisning inom RPI:s område. Det kan handla om att erbjuda en plattform för samtal och erfarenhetsutbyte, vara en kritisk instans och pådrivare i förnyelsearbetet,
erbjuda en länk mot det nationella och internationella arbetet på det religionspedagogiska området.
RPI utmanas inte enbart eller ens i första hand av medlemmarnas intressen, även om dessa i grunden är våra
uppdragsgivare. I ännu högre grad utmanas vi av hela den brokiga skara av människor som befolkar vårt
land, människor i alla åldrar, med skiftande religiös, kulturell, nationell och etnisk bakgrund. RPI kan erbjuda viktiga byggstenar i arbetet för människors integration, delaktighet och engagemang som välinformerade,
ansvariga medborgare i vårt samhälle.
Den som tror att RPI fortfarande har en uppgift behöver vi börja med att forma framtidsorienterade visioner,
mål och konkreta strategier. Och så snart detta börjar ta form gäller det att mobilisera resurser, både personella och ekonomiska. Det är en uppgift för styrelsen, medlemsorganisationerna och alla som delar tron på
religionspedagogikens betydelse i formandet av framtiden.
Ett varmt tack riktas till alla som på olika sätt har bidragit till ännu ett framgångsrikt år inom RPI.
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