Religionspedagogiskt idéforum
Minnesanteckningar från styrelsemöte 2015-01-16 kl 11.00-16.00
Plats: Katolska Pedagogiska Nämnden, Brunnsgränd 4, Stockholm

Närvarande: Ola Björlin, Ulrika Erlandsson, Carin Frennevi, Magnus Sternegård, Solveig Westerbom och
Rune Larsson. Anmält förhinder: Hanna Zipernovszky
Adjungerad: Caroline Gustavsson
§ nr

Ämne

Samtal och beslut

1

Mötet öppnas

Solveig delar en inledning från Olle Carlssons dagbok om frågan
”Vad jag gjort i dag för att minska lidandet?”
Hon berättar även om det nypublicerade materialet för världsförbättring ”Action – tillsammans förändrar vi världen” från Equmenia.
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Fastställande av dagordning

Vi fastställer dagordningen.
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Sekreterare

Vi väljer Magnus Sternegård till sekreterare.
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Föregående sammanträde

Minnesanteckningar från styrelsen 2014-11-17 genomgås och
läggs till handlingarna.
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Rapporter från direktor

a) Lägesrapport ang. publiceringen av Groome: Kommer det att
finnas tro? (Will There Be Faith?)
Groome har nu meddelat att vi fått hans och förlagets tillstånd att
publicera boken. Överenskommelse om publicering föreligger med
Books On Demand. På förslag av Magnus beslutar styrelsen att
boken skall utges på Marcus förlag och redovisar muntligt förutsättningarna för detta, bl. a. att RPI betalar 20 tkr till förlaget.
Magnus återkommer till styrelsen med offert från Marcus Förlag
b) Förslag att be Bilda och Sensus ta fram en studieplan till boken.
Styrelsen ställer sig bakom förslaget om en studieplan. Rune och
Magnus resonerar kring vikten av att det i studieplanen rör sig
kring teologi och ideologi för kyrkans utveckling. Studieförbunden
har en viktig uppgift för att initiera studium av boken.
I första hand tillfrågas Sensus att ta på sig det praktiska ansvaret
för uppgiften. Beträffande ekonomin får vi återkomma. Naturligt
är att detta är ett samarbete mellan RPI (ideologi) och Sensus o
Bilda (studieförbund).
Caroline påpekar att akademiker gärna bör rekommenderas att läsa
den engelska utgåvan. Vi bör sträva efter att den svenska utgåvan
får en form som gör den tillgänglig för icke-akademiker och särskilt barn- och ungdomsledare. Magnus och Rune får i uppdrag att
tillsammans med förlaget ta ansvar för detta. Det handlar om sådant som omslag, layout för boken, flyer, affisch, osv. Magnus
meddelar slutligen att valet av att ge ut boken på ett förlag innebär
att processen tar något längre tid och att den inte kommer att vara
klar till årsmötet.
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Seminarium och årsmöte
den 23 mars

a) Valberedning

Eftersom senaste årsmöte inte lyckades utse valberedning har styrelsen haft i uppdrag att tillsammans med den kvarstående ledamoten Torbjörn Bådagård leta efter ytterligare personer. Caroline
Gustavsson har lovat ställa upp (akademin); Styrelsen ber nu dessa
två förbereda val inför kommande årsmöte i mars.
b) Preliminärt bokslut
Utsänt bokslut diskuteras. Direktor får i uppdrag att genomföra de
förslag till justeringar som påtalades.
c) Övriga handlingar inför årsmötet
Direktor får i uppdrag att justera övriga handlingar enligt synpunkter som framfördes. Direktor överlämnar bokslut och tillhörande
handlingar till revisorerna.
d) Frågan om RPI:s framtid – samtal vid årsmötet
Den stora punkten gäller frågan om RPI:s framtid, bl. a. på grund
av att nuvarande direktor önskar avgå och svårigheter att hitta personer som kan ta på sig det arbete som behöver göras. Sådant vi
behöver arbeta vidare med handlar om utvecklingsarbete beträffande RPI:s organisation, verksamhetsinriktning och arbetsfördelning. Samtalet mynnar ut i ett antal frågor som behöver fortsatt bearbetning:
- På vilket sätt kan RPI vara en tillgång för medlemmarnas arbete
med lärande och undervisning?
- Hur kan RPI bidra till att möta de stora pedagogiska utmaningar
som växer fram i vårt multireligiösa och mångkulturella samhälle?
- Hur hanterar vi sådant som tidskrift och hemsida?
- Hur hanterar vi medlemskontakter, ekonomi och ledning av RPI?
- Hur gör vi med tidigare beslut om uppdaterad hemsida?
(se följande punkt)
e) Disponering av dagen för årsmöte och seminarium den 23 mars
I stället för den vanliga formen av seminarium inbjuds medlemmar och enskilda intresserade till ett samtal om RPI:s framtid på
temat RPI – ett forum för framtiden. Tidigare fastställd dag,
måndagen den 23 mars disponeras på följande sätt:
 Plats KPN, Brunnsgränd 4, Stockholm
 Från 11.30- Möjlighet att inta en enkel lunch till självkostnadspris (anmälan obligatorisk)
 13.00-14.30 Samtal på temat: RPI – ett forum för framtiden
(se anteckningar under följande punkt); några inledare vidtalas;
som processledare föreslås Torbjörn Bådagård.
 15.00-16.30 Årsmöte
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Notiser från styrelsens samtal om RPI och dess framtid
(eftersom inläggen var
många och löpte ganska
fritt, noteras i första hand
vad som diskuterades och
mindre vem som sa vad)

Det finns många bra saker som inte blir gjorda för att vi inte orkar.
RPI:s uppgift enligt stadgarna ger en god vägledning men är i
grunden väldigt omfattande.
Vision är något som formas och konkretiseras av behov och resurser. Men glöm inte bort det som kanske är viktigast i resonemanget: längtan. Vad längtar VI efter som sitter i RPI? Det måste vara
en fråga som vi beaktar.
Den avgörande frågan är vem som kan hålla i det här. Det handlar
2

om ledarskap och att hitta personer som kan avsätta tid för uppgiften. Kanske går det att hitta resurser hos våra medlemmar eller
andra för att kunna avlöna en deltidstjänst som direktor (eller koordinator). Den hittillsvarande ordningen, där alltför mycket arbete
knutits till direktor är inte hållbar i längden.
Låt RPI vara en mötesplats eller arena, bl.a. mellan akademiker
och praktiker. Det finns flera nätverk för akademiker. Behovet av
RPI för våra kyrkor är jättestort och kan vara av stor betydelse.
Här kan RPI vara en mötesplats.
Religionslärarnas förening finns med som en viktig del av RPI:s
ansvarsområde, vilket också framgår av stadgarnas beskrivning.
En intressant fråga är skolans och kyrkans sätt att undervisa i religion och hur de förhåller sig till varandra. Hur undervisar man
inom andra religioner? En större inter-religiös bredd har blivit allt
viktigare. Idag aktualiseras frågor kring hur man genom undervisning kan förebygga extremism bland unga och bygga broar mellan
människor med olika traditioner. Vem tar ansvar för detta? Varför
tar man inte bättre vara på skolans religionskunskap i denna fråga?
Kanske kan RPI spela en roll som mötesplats och brobyggare?
Det saknas ett forum där man kan föra samtal med dem som utarbetar läromedel, både förlag och författare.
Diskussionen om undervisning och lärande about, in och from religioner väcker frågor om vad och hur lärande och undervisning
kan bedrivas inom skolan och kyrkan/religionerna. Kanske är det
dags för våra skolmyndigheter att komma vidare från den begränsande intellektualiseringen av religion och livsfrågor.
***
Vilka frågor behöver årsstämman fatta beslut om? Vi konstaterar
att RPI:s seminarier nästan enbart når personer som arbetar med
kyrkornas undervisning.
Vi har två val:
Antingen hittar vi personer som har möjligheter att driva arbetet
vidare eller måste vi lägga ned RPI.
Om RPI skall drivas vidare behöver vi – utöver engagerade människor – ta fram förslag till en ny struktur, nya visioner och mål. Exempelvis hur olika uppgifter inom RPI skall fördelas mellan direktor (gärna med en ny och mera relevant beteckning) och andra personer inom eller utanför styrelsen. För att kunna gå vidare måste
direktorns roll revideras och förtydligas. Motsvarande gäller också
andra uppgifter inom RPI. En möjlighet kan vara den tidigare
nämnda idén om att inrätta en avlönad samordningstjänst på deltid
för religionspedagogiska frågor.
Vid årsmötet avsätter vi tid för frågan kring RPI:s framtid.
Eftersom vi för närvarande inte har något svar på frågan om hur
RPI skall fortsätta sitt arbete föreslår vi att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta samt att tjänsten som direktor vakantsätts.
8

Hemsidan och tidningen,
förnyelse och skötsel

Viktigt fullfölja tidigare beslut om att våra olika redskap skall
samspela, i första hand hemsida, tidning och seminarier. Efter att
ha preciserat vad detta skall innebära kan vi gå vidare med att ta
fram en ny/alternativt moderniserad hemsida och gå vidare med
tidningen.
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Ett nytt nummer av tidningen i pdf-format av samma typ som publicerades i höstas kommer under våren. Vi bör ta ställning till om
detta är den form vi f.n. eftersträvar och ta fram en övergripande
policy för vilken typ av material som skall finnas i tidningen respektive på hemsidan.
Den nya styrelsen bör få i uppdrag att gå vidare med dessa frågor.
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Stadgeändring för att öppna
för enskilt medlemskap?

Förslag har väckts om att också enskilda personer skall kunna ha
en tydlig relation till RPI. Detta förutsätter att vi tydliggör vilken
roll enskilda skall ges, hanteringen av praktiska frågor som registrering, event. avgift osv. Vidare krävs en stadgeändring.
Styrelsen ser positivt på en sådan förändring, bl.a. som en väg att
ta vara på enskildas engagemang.
Förslag till ändring respektive tillägg i stadgarna som öppnar möjligheten till enskilt medlemskap.
§ 3 ”Föreningen är ett samverkansorgan för organisationer som
delar dess syfte. Önskan om medlemskap anmäls till styrelsen och
bekräftas av representantskapet samt träder i kraft så snart den av
representantskapet beslutade årsavgiften erlagts.”
Tillägg: ”Enskild person kan anmäla önskan till styrelsen om att
ingå i RPI som ´enskild medlem’ . Sådant medlemskap träder i
kraft så snart den av representantskapet beslutade årsavgiften erlagts.”
I §6 införs följande tillägg: ”Enskild medlem äger rätt att delta i
Representskapets överläggningar och föra sin mening till protokollet men inte delta beslutsfattande.”
Årsavgift: Styrelsen föreslår vidare årsmötet besluta att årsavgift
för enskilt medlemskap är 200 kr. samt att möjligheten till sådant
medlemskap skall erbjudas så snart kommande årsmöte fattat beslut om detta. (Vi bör alltså tillämpa denna förändring utan att avvakta fastställande av stadgeändringen av att ytterligare ett årsmöte).
Styrelsen ställer sig bakom samtliga förslag.
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Ledning, arbetsfördelning
och administration av RPI

Styrelsen föreslår årsmötet att ge den nya styrelsen i uppdrag att
utarbeta riktlinjer för RPI:s ledning och arbete samt att i så stor utsträckning som möjligt driva arbetet vidare. Förslag till beslut skall
föreläggas årsstämman 2016 (event. vid en extra stämma under
hösten 2015).
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Nästa sammanträde

I anslutning till årsmötet den 23 mars håller den nya styrelsen konstituerande sammanträde.
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Utskick av handlingar inför
årsstämman

Styrelsen beslutar att årsstämmans handlingar samt inbjudan till
samtalet ”RPI – Forum för framtiden” snarast möjligt sänds ut till
medlemmarna via e-post och dessutom i lämpliga delar läggs ut på
hemsidan.
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Avslutning

Ordföranden tackar för ett givande samtal och förklarar sammanträdet avslutat

Magnus Sternegård

Solveig Westerbom

sekreterare

ordförande
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