
 

 

Live the mission 2011 
JCI är ett nätverk som organiserar yngre nyfikna talangfulla personer 
som har den där lilla extra energin. Energin och tron att det alltid går att 
bli bättre och att göra saker bättre. Fast till skillnad från de flesta nätverk 
så pratar vi inte bara - vi gör också. Det är i själva görandet som det 
största lärandet och glädjen finns. I år ska vi göra en hel del. 
I den bästa av världar så kombinerar vi maximalt lärande och 
nätverksbyggande, med att vi gör nytta för vår omgivning. Att vi både blir 
bättre och gör saker bättre. För vi har ju den där lilla extra energin. Det är 
därför årets tema för JCI Sweden heter Live the mission. 

Jag har tre utmärkta exempel på det som gått under hösten. JCI 
Uppsala satte i höstas upp Business by Me för den som är nyfiken på 
entreprenörskap och vill starta eget. Det både hjälper unga att 
förverkliga en dröm, gör vår ekonomi bättre och hjälper Uppsala stad 
upp från de nedre regionen på näringslivslistan. 

För några år sedan drog JCI Sundsvall igång Sundsvall Business Awards 
med motivet att skapa lokal stolthet och djävlar anamma. Eventet har 
växt och drar årligen 800 deltagare.  

I december genomförde JCI Halmstad Julklappsprojektet, som skulle ge 
en bättre högtid för sjuka och fattiga familjer. Ett projekt som fick stor 
genomslagskraft i västkuststaden och gav än mer glädje. 

Låt oss använda vår energi, talang, nyfikenhet, ledarskapsförmåga och 
entreprenörsdriv och göra skillnad 2011. Live the mission. 

Med vänlig hälsning, 
Fredrik Bergfors 
2011 National President 
JCI Sweden 

JCI World Congress Osaka, Japan 
Inte mindre än 27 svenskar, medlemmar och senatorer deltog i JCI 
världskongressen i Osaka första veckan i november 2010. Några nöjde 
sig inte med det utan var på en pre-tour en vecka innan med JCI-vänner 
från andra europeiska länder. Tio städer (minst) på sju dagar, Phu! 
Kongressen var ett under av japansk gästfrihet och organisation och 
bland höjdpunkterna kan nämnas besök under invigningsceremonin av 
HKH kronprins Naruhito med fru Masako, massor med föreläsningar och 
träningar, TOYP-ceremoni med vår svenska vinnare Maria Ingelsson**,  
Awardscermony samt en förtrollande avslutningsbankett i Kyocera 
Dome. Lägg till det superb japansk mat och tusentals JCI-are från hela 
världen för att få en uppfattning om vilken upplevelse det var.  

**Se videon om Maria här. 
http://www.youtube.com/watch?v=npsrqQjDsvM 
 

 

Ny hemsida! 
Äntligen! JCI Sweden lanserar 
idag den nya och efterlängtade 
hemsidan. Adressen är 
www.jcisweden.se Ledorden 
under utvecklingen har varit 
”enkel och funktionell” Feedback 
mottages tacksamt till nio@jcs.se

 

Facebook! 
Sedan en tid finns JCI Sweden 
på Facebook Kom förbi och 
”Gilla” oss, länk finns på 
hemsidan. 

 

Twitter! 
Följ JCI Sweden på Twitter. Länk 
finns på hemsidan.  

 

Nya JCI-visitkort?
Har alla dina visitkort gått åt? Vi 
har nu ett färdigt pris på visitkort 
på 240 kr. Deadlinen är 16:e 
januari. Helst före, men inte en 
minut efter. Antalet är 200 
st/person. Fyll i uppgifterna i  
länken nedan: 

http://www.jcisweden.se/intranet
/form.asp?Id=27 

 

 

Nyhetsbrev JCI 



 

 

Bilder från Japan 
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JCI Swedens nationella styrelse 2011 
Under nationalkongressen i Malmö valdes en ny styrelse för JCI i 
Sverige. Här följer en kort presentation. 

Årets National President är Fredrik Bergfors. Han är 34 år gammal, blev 
medlem 2004 och är bördig från JCI Göteborg där han var ordförande 
2008. Fredrik är Civilingenjör och arbetar till vardags på Borealis. Han är 
gift och har en ettårig son. 

Årets Deputy President är Per Rylander. Han är från JCI Stockholm, 
arbetar på Pilen Consulting och blev medlem 2006. Året efter blev han 
årets medlem i JCI Sweden efter att ha excellerat i rollen som IT 
Commission Chariman. 

Årets National Information Officer är Robert Aronson. Han är också 
från JCI Stockholm. Robert blev medlem 2007 och innålad under 
Kräftskivan på dess 50-års jubileum. Han arbetar som Sales engineer på 
Stig Wahlström AB. Hans bästa JCI-minne är Europakonferensen i Åbo 
2008. 

JCI World Congress 
Osaka, Japan 
Inte mindre än 27 svenskar, 
medlemmar och senatorer deltog i 
JCI världskongressen i Osaka första 
veckan i november 2010. Några 
nöjde sig inte med det utan var på 
en pre-tour en vecka innan med JCI-
vänner från andra europeiska länder. 
Tio städer (minst) på sju dagar, Phu! 
Kongressen var ett under av japansk 
gästfrihet och organisation och 
bland höjdpunkterna kan nämnas 
besök under invigningsceremonin av 
HKH kronprins Naruhito med fru 
Masako, massor med föreläsningar 
och träningar, TOYP-ceremoni med 
vår svenska vinnare Maria Ingelsson, 
Awardscermony samt en förtrollande 
avslutningsbankett i Kyocera Dome. 
Lägg till det superb japansk mat och 
tusentals JCI-are från hela världen 
för att få en uppfattning om vilken 
upplevelse det var 

Maria Ingelsson tar emot sitt pris  på JCIs 
Världskongress i Japan.  
Foto: Tobias Engström 

Togu-do vid Ginkakuji templet i Kyoto 
Foto: Robert Aronson 

Bröllopsfotografering i Korakuen garden 
Foto Robert Aronson 

Svenska delegationen i Osaka 
 Foto Tobias Engström 



 

 

Årets National Treasurer är Pär-Johan Lööf, Kallad PJ. Han arbetar 
som lärare i maskinteknik på Halmstad Högskola och driver bolaget 
Vademecum Consulting med en JCI- kollega. PJ var ordförandet i 
Halmstad 2009. 

Årets Executive Vice President med ansvar för träning är Martin 
Gustafsson. Martin är en passionerad tränare och fick under 2010 
hedersuppdraget att vara chef för det internationella träningsteamet på 
JCI European Academy. Han är också en topprankad IT-
säkerhetsexpert. 

Årets och kommande två års Secretary General är Magdalena 
Bondeson. Magda är jurist och socionom och blev medlem redan 1999. 
Hon har varit lokalpresident för Malmö 2003 och suttit flera år i nationella 
styrelsen. Magdas bästa JCI-minne är JCI-EU-Know-How-Transfer. 

 

 

 

 

 

 

Live the mission 

TOYP–manager Torbjörn Gustavsson berättar 
I början av min ”JCI karriär” deltog jag mest i föreläsningar och på en del 
sociala aktiviteter och fattade inte vad alla snackade om när de pratade 
om hur fantastiska upplevelser de haft genom föreningen. Första 
”riktiga” aktiviteten jag deltog i var förra vårkonferensen i Stockholm.  

Det var inte förrän jag spenderade 
3 veckor i Nice ett par år senare 
tillsammans med danska Jacob 
Nielsen från JCI du Pays Niçois 
som jag förstod vad alla snackade 
om när de sade hur fantastiskt 
JCI var. De visade vilka otroliga 
möjligheter till nya upplevelser 
som kan öppna sig genom 
föreningen. 
 

Jacob och Torbjörn (till höger) 

 
 

Mer information om hur nominering 
går till, kriterier mm, finns på 
www.toyp.se Prisutdelning kommer 
att ske fredagen 8 april, samma helg 
som vårkongressen. 

 

 

Vårkongressen 
JCI Stockholm City arrangerar. 
Datumet som gäller är 8-10 april och 
platsen är Stockholm. Mer info följer.

 

 

Nationalkongressen
JCI Stockholm City arrangerar. 
Datumet som gäller är 6-9 oktobert 
och platsen är Stockholm. Mer info 
följer. 

 

 

 

Bild till vänster: Övre raden Per 
Rylander och Fredrik Bergfors 
(Foto Tobias Engström) 

Övre höger: Martin Gustafsson. 

Nedre höger: Magdalena 
Bondeson. 



 

 

Någonstans där bestämde jag mig för att engagera mig mer i JCI och 
viljan att bygga föreningen växte, detta måste fler få ta del av! 

Mitt nästa större projekt blev ECM - European Capitals Meeting 
(www.ecm2010.se & www.youtube.com/watch?v=_GoB_OvSGYk) där 
jag lyckades få ihop ett fantastiskt gäng som med andan i halsen fick 
ihop en helt fantastisk 4-dagars helg där vi visade upp Stockholm från 
dess bästa sida för 80 internationella och 50 tillfälliga gäster i Stadshuset 
och på Berns.  

TOYP – Ten Outstanding Young Persons 

Strax innan detta hade jag även fört diskussioner med Leona Pirhi 
gällande utvecklingspotentialen som TOYP har. Efter en fantastiskt 
inspirerande helg i Istanbul då jag fick lära mig allt om hur TOYP funkar 
där (800 special inbjudna gäster på galan!) började jag bygga en vision 
om vad TOYP skulle kunna vara för JCI Sverige. Inspirerad av andra 
medlemmar och mina upplevelser från Europa Konferensen i Århus tog 
jag i våras tag i saken och började skissa på en projektplan för TOYP. 
Jag hade turen att få med mig personer från ECM-projektet och som jag 
med trygg hand lämnar över betydande delar av ansvaret för.  

Tack vare att jag deltagit i andra konferenser och varit projektledare för 
en känner jag mig trygg i att bygga TOYP inom JCI med målsättning att 
få TOYP att växa så att hela Sverige skall känna sig engagerade och 
samlade under ett projekt. Jag hoppas att TOYP kan bli en ”ryggrad” 
som vi hänger upp vår nationella verksamhet kring och en plantskola för 
våra medlemmar som lär sig att driva projekt i TOYP och sedan går ut 
och gör fantastiska lokala, nationella och internationella projekt inom och 
utom föreningen.  

Hittills består den nationella projektgruppen av medlemmar från 
Stockholm vilket är naturligt men jag hoppas att vi så snart som möjligt 
får deltagare eller projektledare för de olika grupperna från hela landet. Vi 
kommer att behöva det! 

Därför hoppas jag att du tar kontakt med oss om du är intresserad av att 
jobba med TOYP även om din kammare inte kör något lokalt TOYP 
projekt. Målsättningen är givetvis att alla kammare så småningom kör 
lokala TOYP projekt som genererar kandidater till den nationella 
uttagningen. Glöm inte att det är mycket få vinnare från Stockholm 
genom åren, en chans för din region att utmärka sig… 
Kontakta gärna mig på: sweden@TOYP.se 

 
Med vänlig hälsning 
Torbjörn Gustavsson 
2011 Sweden TOYP Program Manager 
 
P.S. på min jul-semester passade jag på att träffa JCI medlemmar från 
både Martinique och Paris. Tips: kolla om en lokalkammare finns på ditt 
resmål, antagligen tar de mer än gärna dig på en rundtur D.S. 

 

European 
Conference 2011 

 

Går av stapeln i Tarragona, 
Spanien 1-4 juni. Early bird-priset 
349€ gäller t.o.m. 31/1 sedan blir 
det dyrare, så registrera dig nu! 
Länk finns på hemsidan. 
Reseledare är Katja Danielsson, 
JCI Stockholm. 

World Congress 
2011 

 

Går av stapeln i Bryssel, Belgien, 
31 oktober – 5 november. 

Public relations & 
media masterclass
Grattis till Mia Magnusson, JCI 
Stockholm,som vann stipendiet 
och får åka till Barcelona! Mia 
kommer sedan att hjälpa JCI 
Sweden och alla lokalkammare 
med mediarelationer. 

 



 

 

Nationell Kickoff i Göteborg 28-30/1 
JCI Göteborg och JCI Sweden ger de som sitter i 
en lokal styrelse chansen att vara med och planera 
det följande JCI året! Helgen börjar med en GTG 
på fredagkvällen och fortsätter med ett späckat 
program för styrelserna under helgen. På 

www.jcisweden.se/nko2011 finner du all information som kan vara 
nödvändig för din vistelse hos oss samt registrering. 

Parallellt med detta anordnar JCI Göteborg, under lördagen, för 
medlemmar, en kurs i Situationsbaserat ledarskap. (se nedan) Efteråt är 
du varmt välkommen till en sprakande middagsbuffé med dryck där 
2011 års nya styrelser och alla glada medlemmar minglar tillsammans! 

Landet runt  
JCI Linköping 

Schlagerfesten  2011-03-12 

Vid finalen av Melodifestivalen står 
JCI Linköping för en av årets 
festhöjdpunkter. Då arrangerar vi 
glittriga Schlagerfesten i samband 
med att vi på storbilds-TV tittar på 
finalen. Det kommer under kvällen 
bli många roliga aktiviteter med 
schlagertema och självklart blir det 
fest natten lång! 

Inbjudan och anmälan hittar ni via kalendariet på 
http://kalender.jcisweden.se/1466. 

World Trade Games 

På dagen spelar vi som vanligt World Trade Games, ett mycket roligt 
världshandelsspel. Inbjudan och anmälan hittar du här: 
http://kalender.jcisweden.se/1471 
Vi har några platser i home hosp om du behöver det. Kontakta Tobias 
Engström på tobias.engstrom@jcs.se om du är intresserad. 
Varmt välkomna önskar JCI Linköping! 

JCI Göteborg 

Situationsbaserat Ledarskap 29 januari 9-18  

Du som inte sitter med i styrelse kan ta chansen att utveckla dina 
ledaregenskaper, så kom och delta i en endagsworkshop där vi lär oss 
att det inte finns något färdigt facit för ett bra ledarskap. Vilken ledarstil 
som är mest framgångsrik beror på vem du själv är och dina förmågor, 
vilken verksamhet, vilka projekt och medarbetare du leder och vilken 
situation du befinner dig i. Detta kallas situationsbaserat ledarskap! Tid 
för utbildningen är 9-18, vilket inkluderar fika och lunch. 
Anmälan http://kalender.jcisweden.se/?Akt=1464 

Julklappsprojektet
av JCI Halmstad 
Inför julen 2010 initierades i 
samverkan mellan JCI Halmstad, 
Svenska kyrkan och turistbyrån 
ett samarbete i syfte att samla in 
julklappar till de barn som tvingas 
fira jul på sjukhusets barn-
avdelning, eller lever i familjer 
som har det svårt att få ekonomin 
att gå ihop under helgen. 

Halmstadborna var givmilda, och 
runt 300 gåvor - allt från kläder till 
leksaker - kunde delas ut. På 
sjukhuset var det medlemmar ur 
kammaren som iklädde sig 
tomtemasken, och resterande 
lämnades till kyrkan för vidare 
distribution. 

Se även: 
http://hallandsposten.se/nyheter/
halmstad/1.1068988-sjuka-barn-
fick-besok-av-tomten 

 



 

 

JCI Achive samt Årsmöte och Årsfest i Göteborg ! 

Den 26e februari har vi kursen JCI Achive för våra alla i vårt avlånga land. 
Det sammanfaller även med JCI Göteborgs årsfest. Hjärtligt välkomna!  
För våra Gäster från andra delar av landet hjälper vi naturligtvis till med 
”homehosp” dvs. ni får bo ”hemma hos” och lära känna en av våra 
medlemmar. 

JCI Achive 26 februari 09:00-17:00 
Plats: Elite Hotell Park Avenue, Göteborg 
JCI Achive är en kurs där man får lära sig hur man ska agera för att den 
lokala JCI Kammare ska utvecklas på bästa sätt. Kursen är en hel 
dagskurs där fallstudier och diskussioner varvas för att man ska lära sig 
förstå hur man bygger en attraktiv lokal kammare. Mer information 
http://kalender.jcisweden.se/Akt=1476 

Årsfest 26 februari 18:30 
Den 26e februari 18:30 samlas vi för presentation och beslut av 2010års 
verksamhetsberättelse samt  resultaträkning, i Club Avancez lokaler på 
Gibraltargatan 1A. Efter avslutat Årsmöte ca 19:30 sätter vi oss till bords 
för att avnjuta en trevlig middag, med utdelning av utmärkelser som 
Årets medlem, Årets rookie, Årets medlemsrekryterare samt Årets 
Senator. Mer information om meny mm 
http://kalender.jcisweden.se/Akt=1475 

JCI Halmstad 

JCI International Crayfish Conference 12-14 augusti  

Alla kan redan nu kan boka in andra helgen i Augusti för årets upplaga 
av JCI International Crayfish Conference. Vi lovar i år bättre kräftor än 
någonsin, fler trevliga Jaycees än någonsin, bättre träningar än någonsin 
och för att ni fantastiska deltagare ska få något att skryta med efteråt 
kommer vi även införa ett antal åtråvärda priser till bl.a. den kammare 
som har flest deltagare på plats, den deltagare som... Nej vi kan ju inte 
avslöja all redan.  

Väl mött i Halmstad! 

JCI Örebro 

Träning Personlig effektivitet- Mindmapping, 8 februari. 
Martin Gustafsson håller i denna träning. Klockan 17.30-19.00, i 
Handelskammarens lokaler, Drottninggatan 26, Örebro. 
Anmälan: http://www.jcisweden.se/1470 

 

Nästa nyhetsbrev: 
Kommer 15 februari. Manusstopp 12 februari. Feedback på nyhetsbrevet 
mottages tacksamt till robert.aronson@jcs.se 

 

Virginie Delporte 
från JCI Uppsala 
ny VD för Connect 
Uppsala!  

 

Connect hjälper entreprenörer 
och tillväxtföretag med 
kompetens och kapital genom 
att sammanföra universitet, 
entreprenörer och företagande i 
Uppsala. 
 
Virginie Delporte kommer 
närmast från Drivhuset där hon 
arbetade som affärsutvecklare. 
– Jag har ett brett nätverk inom 
Uppsalas innovationssystem, 
kunskaper i affärsutveckling och i 
hur man blir entreprenör. Det är 
en sak att ha en affärsidé, en 
annan att utveckla företaget och 
få ut det på marknaden. Jag vill 
förbereda entreprenörer på att 
möta kapital och bli riktiga 
entreprenörer, inte bara 
företagare och forskare, säger 
hon till UNT. 

Virginie var lokalpresident för JCI 
Uppsala 2007-2008 och fick pris 
som Europas bästa tränare för 
2009. 
 

 


