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Rapport från styrelsen, augusti 2022 
SMK:s styrelse, som består av Henrik Sundström, Anne Pullar, Göran 
Asplund, Håkan Lundberg och Ulla-Mir Renöfält, ger här en beskriv-
ning av vad vi arbetat med under hösten och våren 2021/2022: 
Styrelsen har följt FHM:s restriktioner under den tid som de gällt i hela 
övriga samhället. När restriktionerna lättade, blev det också möjligt för 
fler att komma till våra föredrag på Hälsans Hus. Men vi ser att många 
även fortsättningsvis väljer att ta del av våra föredrag via vår youtube-
kanal i stället för att komma till lokalen. 
 
Vi är väldigt glada över att vi har tillgång till tekniskt kunniga personer 
och att vi har köpt in utrustning som möjliggör detta. Även studiegrup-
per och intressegrupper håller i gång via Zoom, men en grupp har åter 
börjat mötas fysiskt. 
 
Den plats som lockat flest besökare, och som av naturliga skäl ger plats 
åt många, är Trasthagen. Kurs- och samvarodagarna lockar fler deltag-
are än föredragen på Hälsans Hus. Förra augusti (2021) kom över 40 
personer till trivselträffen, där vi även fick höra om Martinus Instituts 
arbete och höll tårtkalas. I år hoppas vi att minst lika många kommer, 
då vi inbjuder till samtal i mindre grupper. Styrelsen vill gärna ta del av 
synpunkter och förslag från sakens intresserade under dagen. 
 
Styrelsen har under hösten och våren 2021/2022 mötts både fysiskt och 
digitalt. Våra beslutsfattande möten har ofta varit digitala, medan sam-
talsmöten med långsiktiga funderingar alltid genomförts när vi varit 
samlade på plats i Hälsans Hus. Vi har framför allt haft samtal om och 
även tagit beslut omkring fyra ämnen: Stadgeändringar, lokalfrågan, 
Trasthagens framtid och vår ekonomi. Beskrivning av vad vi kommit 
fram till och i några fall även tagit beslut om följer längre ner i rappor-
ten. 
 
Under året har det även producerats två korta nya filmer, riktade mot 
nya intresserade och fler är på gång. Vi kommer även att ge ett bidrag 
till den nya danska filmen om Martinus liv och världsbild, av Lennart 
Pasborg, och den håller på att översättas så vi kan spela in en svensk 
speakerröst.  
 
Riktlinjer för vår verksamhets innehåll och en arbetsbeskrivning för 
styrelsens interna arbete är under utarbetande, allt med siktet inställt 
på långsiktigt arbete för sittande och kommande styrelse.  
 
Vi vill ge ett bra och tydligt överlämnande till en kommande generation, 
så man förstår och förvaltar styrelsearbetet, så långt det utvecklats nu. 
 
Här nedan följer en liten beskrivning av vad vi kommit fram till så här 
långt, rörande de fyra ämnen som styrelsen samtalat om: 
 

• Stadgeändringar: Styrelsen har hos Länsstyrelsen begärt stadge-
ändringen ”återinträde kan förekomma”. Det innebär, om det blir 
godkänt, att styrelsen kan besluta om förlängning av det nu gällande 
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5-åriga styrelseuppdraget. Tidigare styrelseledamöter skulle på så 
sätt kunna återinträda och nuvarande ledamöter sitta en längre peri-
od. Det betyder i praktiken att vi kan säkerställa stiftelsens fortsatta 
arbete 
 
Vår ordförande, Henrik Sundström, ingår nu i den ordning som gäl-
ler för alla styrelsemedlemmar. Vi sätter mycket stort värde på den 
kunskap som Henrik har efter alla år i styrelsen och hoppas kunna 
samla den i bl.a. den arbetsbeskrivning för styrelsens interna arbete 
som vi håller på att ta fram. 
 

• Lokalfrågan: Styrelsen har tidigare tagit ett beslut om att ordna en 
ny lokal, och har under flera år före pandemin hållit utkik. När vi nu 
efter pandemin gjorde en mindre efterforskning bland dem som ti-
digare visade intresse för att hjälpa till, om hur de ställde sig till att 
delta i arbetet med att ha en egen café- och möteslokal, har intresset 
inte varit stort. Vi har därför bestämt oss för att behålla Hälsans Hus 
så länge, och ev. hyra in oss i ett befintligt café under en provperiod. 
Vi vill gärna ta del av fler tankar om lokalfrågan av sakens intresser-
ade under trivselträffen och avvaktar tills vidare med att anordna ett 
”stormöte”.  
 
Om vi ska ha all vår verksamhet samlad till ett eget ställe är vi i be-
hov 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 i lokalen på Hälsans Hus. Även bibliotek och arkiveringsmöjlig-
heter behövs. (För större föredrag, som vi vet lockar många perso-
ner, kunde vi i så fall hyra in oss i större lokal.) Möjlighet att driva 
ett enkelt självkostnadscafé vore fint, om det finns personer som tar 
på sig att sköta detta och vill vara tillgängliga för samtal med nya 
intresserade. Men styrelsen avvaktar med detta, tills vi får tydliga 
indikationer på att det finns personer som är villiga att ta på sig det 
långsiktiga arbete som krävs. 
 

• Trasthagen: Under läsåret har styrelsen tagit ett beslut om en tre-
årig satsning på Trasthagen. Vi tillsätter de medel som krävs för att 
underhålla byggnaderna och hålla i gång utåtriktade aktiviteter un-
der vår, sommar och höst som den aktiva Trasthagengruppen håller 
i. Det har under året bl.a. skapats fler övernattningsplatser, köket 
har förbättrats och vi är väldigt glada över det arbete som gruppen 
genomför. Det är fortfarande inte självklart att ta ännu längre gäll-
ande beslut angående verksamhet på Trasthagen pga. Lidingö kom-
muns bestämmelser för området, men även pga. hyresgäster och 
frågetecken kring husens lämplighet på sikt. 

 

• Världsbild Förlag 
Förlag som utöver att ge ut Martinus litteratur på svenska också 
ger ut så kallad sekundärlitteratur som andra författare har skrivit, 
men som har en naturlig koppling till Martinus världsbild. Förlaget 
som ägs av stiftelsen har god ekonomi och finansierar själv hela sin 
verksamhet vilket består av sin egen utgivning både vad avser nya 
utgivningar, men också tidigare äldre utgåvor som ges ut på nytt i 
reviderad översättning. Genom ansvarsfull förvaltning har förlagets 
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ekonomi stärkts över åren och sedan lång tid tillbaka står förlaget på 
en säker stabil grund och har goda finanser som garanterar fortsatt 
utgivning av böcker i framtiden. 
 
Företagets policy är att ge ut ny utgåva när den äldre har sålt slut. 
Det senaste året har dock stiftelsen önskat påskynda nyutgivning 
även om den äldre upplagan inte varit slut. Grunden för förlagets 
verksamhet är att sälja slut sina böcker innan en ny upplaga ges ut. I 
detta fall har dock stiftelsen skjutit till de extra pengar som behövts 
för att påskynda nyutgivningen. Förlaget har under våren gjort ett 
utskick av bokkatalogen med jubileumsnumret av tidskriften Kos-
mos med ett erbjudande om att prenumerera på tidskriften till cirka 
900 av sina nuvarande och tidigare kunder. Förlaget har under vå-
ren också givit ut Sören Grinds bok Reinkarnation, Rune 
Östenssons bok Univers - hvem er du? samt Martinus bok Genom 
döden. 

 

• Ekonomi 
Stiftelsen har en god ekonomi. Vi försöker förvalta pengarna klokt, 
utan att förhasta oss, och det kan verka som om vi har stora till-
gångar. Men så snart det handlar om hus, lokaler och underhåll av 
dessa räcker inte summan så länge. Värdemässigt representerar 
Trasthagen en ansenlig summa i bundna tillgångar, men om vi skulle 
satsa seriöst på upprustning och verksamhet behövs en stor summa 
pengar till detta. Vi betalar för närvarande rätt mycket för vår lokal i 
Hälsans Hus, som inte används särskilt ofta och skulle vi satsa på en 
annan lokal i stan skulle även en hel del pengar bindas upp där un-
der en period. Vi satsar pengar på nya informationssätt, filmer mm. 
och inbjuder intresserade att komma med idéer. Vi erbjuder även 
stipendier för dem som arbetar med att sprida kunskap om Martinus 
världsbild och främjar andlig-vetenskaplig forskning. 
 
Vi i styrelsen tar ansvar för och känner tillit till att vår ekonomi an-
vänds för våra ändamål. Vi försöker använda pengarna till väl grun-
dade beslut som alla i styrelsen har en enighet kring. 

 
Vi vill till slut påminna om att man kan skriva och skicka förslag till 
styrelsen på hemsidan. Under Stiftelsen på martinus.se finns en särskild 
flik för detta.  

 
 

Stockholm, 10 augusti 2022 
Styrelsen för Stiftelsen Martinus Kosmologi 
 

Henrik Sundström, Anne Pullar, Håkan Lundberg, Göran Asplund och 
Ulla-Mir Renöfält 


