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SMK:s styrelse, som idag består av Henrik Sundström, Anne Pullar,
Göran Asplund, Håkan Lundberg och Ulla-Mir Renöfält, påbörjar
nu en ny tradition. Tanken är att berätta för alla sakens intresserade
vad vi arbetar med, i form av en lägesrapport två gånger per år – en
vårrapport och en höstrapport. Detta är den första rapporten våren
2021:
Styrelsen är väldigt glad över att vi har tillgång till tekniskt kunniga
och intresserade personer, som har gjort det möjligt att fortsätta vår
verksamhet, om än i mindre skala än tidigare. Studiegrupper och
intressegrupper håller igång via Zoom och vi har fått stor hjälp av
Micael Söderberg och Daniel Snell som streamar föredrag och
filmar. De har också spelat in och synkroniserat alla inslag till 100årsfirandet av Martinus kosmiska invigning, som sändes 28 mars.
Under den speciella situation som samhället, och vår verksamhet
befinner sig i just nu, har styrelsen ägnat sig åt långsiktiga frågor. Vi
möts digitalt en gång per månad, där varannan gång ägnas åt samtal
och varannan gång åt beslutsfattande. Våra långsiktiga funderingar
rör sig just nu i flera riktningar:
•

Förberedelser för att ordna ”stormöten”: Vi vill
förankra de långsiktiga beslut som ska fattas framöver bland
de intresserade – för att skapa förståelse för de behov som
finns – och ventilera för- och nackdelar med olika alternativ.
Vi vet ännu inte när det första mötet kan äga rum pga. Covid19, men det kommer att annonseras via hemsidan och
kontaktbrevet. Inga beslut kommer att fattas på ett sådant
möte – alla beslut i stiftelsen fattas av styrelsen.

•

Ny lokal – vårt ”hem” i stan: Vi är i behov av särskild
plats för teknisk utrustning, grupprum där parallella samtal
kan föras med lämplig akustik, en mindre föreläsningssal,
kök och toalett i anslutning till verksamheten och bättre
ventilation än lokalen på Hälsans Hus. Även bibliotek och
arkiveringsmöjligheter behövs. Det finns också önskemål om
mindre caféverksamhet, där vänner till saken kan befinna sig
och vara tillgängliga för samtal med nya intresserade. Med
andra ord: en önskan om att skapa en centralt belägen
levande mötesplats som är ”drop-in”-vänlig.
Styrelsen har tidigare tagit ett beslut om att ordna en ny
lokal, och har under flera år hållit utkik och även tittat
på några. I höstas dök det upp en möjlig lokal, men
förslaget gick inte igenom – så inget hyreskontrakt
avtalades. Vi vet att flera av sakens intresserade är fästa
vid lokalen vi har nu, men vi vill gärna bredda samtalet
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till att röra vilken typ av verksamhet vi önskar och
behöver framöver.
•

Mötesplats i naturnära miljö – ett ”sommarhem”:
Kanske har både Covid-19 och de kostsamma vistelserna på
MC Klint gjort att flera av sakens intresserade gärna ser en
egen sommarverksamhet i Sverige, i Stockholmstrakten.
För många framstår Trasthagen som en självklar
naturnära sommarmiljö, inte minst för
Trasthagengruppen, som entusiastiskt arbetar med
praktiska förbättringar, idéer till utformning av platsen
och odlandet av en vänlig och inkluderande
samtalskultur. Men det är inte självklart att ta
långsiktiga beslut angående Trasthagen, för det finns
frågetecken kring husens lämplighet, utformning och
storlek, på sikt.

•

Nya sätt ”att sprida kunskap om Martinus världsbild
och främja andlig-vetenskaplig forskning” (stiftelsens
ändamål):
Styrelsen gav i december 2020 Stefan Frankel, filmare,
ett uppdrag att göra en första kortfilm, som fått
namnet Döden – finns den? Filmen riktar sig i första
hand mot en yngre publik och ligger på vår Youtubekanal och hemsidan.
Styrelsen har ordnat möjlighet för personer som
arbetar ideellt för vårt ändamål att söka stipendium
för extra omkostnader i samband med förberedelser
eller utövande av Martinusverksamhet. På hemsidan
finns ett formulär för ansökan, under fliken Styrelsen,
där också beskrivning av förfarandet finns. Två gånger
per år tar styrelsen ställning till ansökningarna: 15 maj
och 15 november.
En annan nyhet är en digital brevlåda. På hemsidan,
under fliken Styrelsen, kan du lätt skriva ner och
sända dina idéer. Vi tar gärna emot förslag till hur
styrelsen kan bredda vår verksamhet eller skapa ny,
inom ramen för vårt ändamål.

•

Eventuell uppdatering av stadgar: Styrelsen har tillsatt
en grupp som ska arbeta med att säkra rutiner för överföring
av kunskap till nya generationer i styrelsen och eventuellt
kommer gruppen också med förslag till uppdatering av våra
stadgar.
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