
 
 

 

Årsberetning 2022 Asker Lokallag 
 

Virksomhetens art 
HEF Asker lokallag er den lokale forankringen til Human-Etisk Forbund i Asker kommune og 
virksomheten drives på frivillig basis. Lagets primære aktivitet er å arrangere humanistiske 
seremonier. 
 
Asker lokallag har siden januar 2020 vært lokallaget for den nye storkommunen Asker. Totalt er 
det 3289 medlemmer. Lokallaget består av et styre og styreleder er Anne-Britt Øvrebø. 
 
Utvikling og resultat 
Asker lokallag arrangerer navnefest og konfirmasjon. Tallet på seremonier har vært stabilt de 
siste årene.  
 
2022 har vært første år med tilnærmet normal drift etter flere år med pandemi.  
 
Navnefestseremoniene og konfirmasjonene for de tidligere kommunene Asker, Røyken og 
Hurum ble gjennomført i Asker kulturhus. 
 
Utover de faste seremoniene har Asker lokallag arrangert filosofisk kafe på Asker bibliotek fra 
høsten 2022 og HEF-treff der styret inviterer til uformell meningsutveksling med lokallagets 
medlemmer. Vi har også markert «solsnu» ved pyramiden utenfor Asker kulturhus. Lokallaget 
er også representert i Asker Dialogforum for tros- og livssyn. 
 
Aktiviteter og seremonier ble gjennomført i henhold til planer og budsjetter. Virksomheten er 
finansiert ved gebyr for seremoniene og av Human-Etisk Forbund. Årsregnskapet gir en oversikt 
over utviklingen i lokallaget. 
 
Fortsatt drift 
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn i budsjettet for 2023. 
 
Arbeidsmiljø og likestilling 
Lokallaget har ingen egne ansatte og har heller ikke hatt lønnede medarbeidere i 
regnskapsåret. Human-Etisk Forbund sentralt har ansatte som bistår lokallaget og ansvaret for 
arbeidsmiljø og likestilling ligger under sentralleddet. 
 
Ytre miljø 
Lokallagets virksomhet er ikke av en slik karakter at den har negative klimaeffekter eller er 
egnet til å forurense det ytre miljø. 
 
Resultatdisponering 
Forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap fremgår av budsjettet for 2023. 
 
Asker 11. januar 2023 
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