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National presidents tankar. 
Bäste medlem,  

I helgen stod JCI Stockholm City värd för Vårkongressen och JCI 
Swedens årsmöte. Som alltid så kommer man tillbaka till jobbet trött, men 
full av energi och idéer. Kongressgeneral Caroline Kåhre och hennes 
kammare ska ha en eloge för detta väl genomföra arrangemang.  

Vårkongressen innebar också avslutningen på nio månaders hårt arbete 
med TOYP-projektet ledd av Torbjörn Gustavsson. Målet är att vi om två 
år ska ha 200 gäster på Berns med TV närvarande. Med 60 gäster på 
Berns Terrass, en kvalificerad jury och fem utmärkta pristagare är vi på 
god väg. Tack för er hängivenhet. 

Som Nationalpresident så hade nöjet att sitta med i belöningskommittén, 
som skulle belöna det bästa av det bästa 2010. Med hela 32 ansökningar 
så var det ett tufft arbete. Det lär förhoppningsvis bli ännu värre nästa år, 
då väldigt många nya projekt och initiativ har startat landet över.  

Avslutningsvis så gör vi nu en satsning på att starta upp 
nya lokalföreningar. Du kan läsa mer längre ner i detta 
nyhetsbrev. Har du någon i ditt nätverk som borde passa 
i JCI, men som bor på ort utan lokalförening. Hör av dig 
till Li Hedberg snarast. Det hade inte varit fel att förlägga 
vårkongressen 2013 till ett vårsoligt Visby eller hur? 

Med vänliga hälsingar, 
Fredrik Bergfors, 2011 National President 

Foto: Tony Friede  

Vårkongressen 8-10 april i Stockholm. 
Vårkongressen startade med TOYP-galan på Berns på fredagkvällen.  

(Se separat artikel nedan) På 
lördagsmorgonen hälsade National 
President Fredrik Bergfors 
välkommen och invigningstal med 
tema att må bra för att kunna utöva 
ett bra ledarskap, hölls av Maria 
Ingelsson, Sveriges internationella 
TOYP-vinnare 2010. 

Under dagen hölls sedan föreläsningar med olika teman: 
”Att förstå dig själv och utveckla dina starka sidor.” 
”Vill du ha mer energi och kraft i din vardag?” 
”Ledarskapsmyter och deras motbevis” 
”Medvetet ledarskap” 

Parallellt hölls under eftermiddagen General Assembly, med årsmöte för 
JCI Sweden. Prata med din lokalpresident om du vill läsa protokollet (det 
kommer även att finnas tillgängligt på intranätet inom kort)   

 

Följ vad som 
händer inom JCI i 
Sverige: 
Hemsida: 

www.jcisweden.se 

Facebook: 

http://www.facebook.com/home.p
hp#!/jcisweden Kika förbi och 
”gilla” oss! 

Twitter: 

http://twitter.com/jcisweden 

IRL: 

Kom på nästa aktivitet i DIN 
lokala kammare. Och ta gärna 
med en kompis också. 

 
2011 JCI Global Partnership 
Summit. 20-23 juni  2011 i New 
York. ”The Summit will focus on 
arming active citizens with the 
tools and information necessary 
to impact their communities 
through targeted action and 
strategic partnerships.” Mer info 
under Nyheter på 
www.jcisweden.se samt här: 
www.jci.cc/summit 

 

Nyhetsbrev april 2011 
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Innan den mycket trevliga banketten på lördagskvällen hölls 
belöningsceremonin där extraordinära insatser under 2010 
uppmärksammades. 

På söndag förmiddag hölls en 
debating tävling mellan lag från JCI 
Göteborg och JCI Stockholm, med 
tävlingsämne ”Skall republik införas i 
Sverige?” JCI Göteborg gick med 
den äran segrande ur bataljen. 

 

Victoria från JCI Göteborg i full argumentation. Laget bestod av även av Cecilia och Peter. 
Lag JCI Stockholm (till höger) bestod av Thomas, Christian och Jessica.  
Foto: Robert Aronson 

Tack till JCI Stockholm City och framförallt kongressgeneral Caroline  
Kåhre för en välarrangerad och trevlig helg! 

Nöjda pristagare (eller representanter för dessa) på Awards Cermony. 
På bilden ovan från vänster: Peter Nordin, Thomas Vinterholt, Feven Ghirmai, Karolina 
Luna, Peter Ljungman, Martin Green samt Torbjörn Gustavsson. Foto: Robert Aronson. 

Priser på Awards Cermony för 2010: 
Kammarpriser/projektpriser:  
Årets samhällsprojekt: ”Välkommen hem”, JCI Stockholm. 
Årets medlemsvärvningspris: JCI Göteborg. 
Årets PR Pris: ”Juklappsprojektet”, JCI Halmstad. 
Årets internationella projekt: ”ECM”, JCI Stockholm. 
Årets näringslivsprojekt: ”Business by Me”, JCI Uppsala. 
Årets lokalförening: JCI Göteborg. 

 

 

Svenska deltagare 
på European 
Academy. 
Grattis till Cecilia Nilsson, JCI 
Göteborg, Jessica Skantze, Jci 
Stockholm samt Daniel Hansson, JCI 
Halmstad, till deltagarplatserna på EA. 
Ett späckat program väntar er. För mer 
information gå till 
www.jcisweden.se/jciea 

 

 

Dracula Camp on 
Project Management 
in ROMANIA 
JCI Rumänien erbjuder en kurs i 
Project management 17-22 juli i Bran, 
Transylvanien, ett stenkast från Vlad 
Tepes, a.k.a. Dracula´s slott. 
Mer info finns på: 
www.draculacamp.jci.ro 

Go there (if you dare) and learn how to 
”Bite Better” 

 

Just nu 250€ inklusive allt utom flyg. 
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Individuella priser : 
Årets kommittéordförande /projektledare: Daniel Ekman, JCI Göteborg. 
Årets internationella medlem: Karolina Luna, JCI Uppsala. 
Årets tränare: Martin Gustafsson, JCI Göteborg. 
Årets Lokalpresident: Hanna Helsingen, JCI Uppsala. 
Årets medlem: Torbjörn Gustavsson, JCI Stockholm. 
 

TOYP-galan på Berns. 
TOYP, Ten Outstanding Young Persons är 
tävlingen som lyfter fram enastående 0unga 
människor – framtidens ledare – som på ett 
positivt sätt har bidragit till individers och 
samhällets utveckling. Sverigefinalen gick av 
stapeln fredagen 8 mars, som en del av 
vårkongressen, se ovan. Efter anföranden av 

National President Fredrik Bergfors, förra årets internationella TOYP-
vinnare Maria ingelsson samt projektledaren för TOYP 2011, Torbjörn 
Gustavsson, presenterade juryn (som haft ett hårt arbete att välja bland 
de många fantastiska kandidaterna) TOYP 2011-vinnarna i de olika 
kategorierna. Var och en av vinnarna höll sedan mycket inspirerande tal 
om sitt ledarskap och sina visioner. Vinnarna går vidare till den 
internationella uttagningen. Håll tummarna! Se även www.toyp.se  

Foto: Fredrik Söderlund.  Foto: Torbjörn Gustavsson Foto: Tony Friede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JCI European 
Conference 2011 

 

Det börjar närma sig att åka till 
Tarragona, Spanien 1-4 juni. Klart 
du skall med så registrera dig nu på 
kongressens hemsida: 
http://www.jciec2011.cat/ 
Anmäl sedan här, 
http://www.jcisweden.se/1499, att 
du skall åka så kan reseledare Katja 
Danielsson, JCI Stockholm förse dig 
med mera information om hotell mm 

JCI World Congress 
2011 

 

Går av stapeln i Bryssel, Belgien, 31 
oktober – 5 november. Reseledare 
är Victoria Peterson, JCI Göteborg. 
Inledande kontakt med kongressens 
belgiska country manager med 
ansvar för Sverige har tagits. 
Hemsidan finns nu uppe också: 
http://www.jciwc2011.be/ 

Public Relations & 
Media Master 
Class., PRMMC. 
Detta event är nu flyttat till 30/5-1/6 i 
Tarragona, dvs precis innan 
Europakongressen. Registreringen 
till PRMMC stänger 15/5. Mer info: 
http://www.jci.cc/local/prmmc 

 

Högra bilden: Fredrik Bergfors utfrågas av kvällens konferencier Cecilia von Strokirch. 
Vänstra bilden: 2011 års vinnare Maria Ingelsson talar. 
Mitten bilden: Vinnarna i TOYP 2011 i Sverige. Från vänster till höger: 

Sebastian Stjern. Grundare av the Fair Tailor 
Kategori: Moral and/or environmental leadership. 

Magnus Åkerlind. Grundare av Heroes of Today. 
Kategori: Cultural achievement. 

David Lillo. Driver samhällsentreprenörsprojekt som t.ex. Husby Marathon Programme. 
Kategori: Humanitarian and/or voluntary leadership. 

Gustav Borgefalk. Grundare av Studentcompetitions. 
Kategori: Business economics and/or etrepreneurial accomplishment. 

Christian Sjöberg. (saknas på bild) Grundare av NetClean Technologies 
Kategori: Scientific and/or technological development. 
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Känner du redan nu att du vill vara med i TOYP-projektet 2012? 
Projektmedlemmar från hela landet är välkommna. 
Kontakta då någon av årets projektdeltagare eller JCI Sweden styrelsen. 

Trainers Corner 
Martin Gustafsson, Certified National Trainer (CNT) and Executive Vice 
President of Training, JCI Sweden: 

JCI Presenter and other Trainings 
The 10th – 14th of March I participated in a training in Istanbul with 
trainers from all over Europe and the 18th -20th of March I held a training 
in Turku. JCI truly offers great international training experiences. 

För att läsa hela storyn se www.jcisweden.se under Nyheter. 

Vi vill mer! 
Li Hedberg, Executive Vice President Organisation JCI Sweden: 

JCI Sverige är en organisation som har både kunskapen och 
kraften för att bidra till ett bättre samhälle. Det visar sig inte 
minst genom de framgångsrika och samhällsnyttiga  projekt 
som genomfördes under  2010. Vi kan dock inte nöja oss 
med detta, vi vill mer! 

Förutom att fortsätta utveckla våra befintliga lokalkammare 
vill vi också växa. Sverige är ett långt land och det finns 
oerhört mycket vi kan tillföra i lokal näringslivsutveckling, 
välgörenhet eller mentorskap...ja, det är bara fantasin som 

sätter gränser! 

Nu söker JCI Sweden intressenter och kontaktpersoner på fem orter för 
uppstart av nya kammare 

- Östersund 
- Gävle 
- Västerås 
- Enköping  
- Motala 

Se över ditt kontaktnät och hjälp oss växa!  
Kontakta Li Hedberg li.hedberg@jcisweden.se för frågor kring detta! 

Mer om WC i Bryssel: 
Victoria Peterson, JCI Göteborg, Reseledare till Världskongressen i 
Bryssel 

Jag var 14 år och ville verkligen inte flytta. Jag var alls inte imponerad av 
landet vi flyttat till, Belgien. Folk talande inte engelska, det regnade minst 
en gång om dagen, scouter fanns överallt och gick alltid i shorts även när 
det var för kallt och det mest imponerande staden hade att erbjuda var ett 
torg och en staty med en kissande pojke. För att rädda situationen bjöds 
det på shopping på Bryssels stora shoppinggata men det var mest 

Nya medlemmar 
2011. 
Vi välkomnar till JCI:  
Tobias Bengtsén 
Jeanette Ernering 
Denis Goodchild 
Siv Gustafsson 
Frida Kabo 
Maria Marklund 
Caroline Ohlsson 
Peter Cooper  
Karolina Davidsson 
Joel Svensson 
Johan Leander 
Sara Magnusson 
Niklas Ahlgren 
Ferenc Horvath 
Marc Klefter 
Elin Asker 
Sofia Nordgren 
Sofia Sunnebo 
Johan Svensson 
Martin Zimmerman 
Nicklas Björkendahl 
Ebba Krumlinde 
Johanna Rosenlind 
Caroline Solend 
Mikael Strömmer 
Alexander Yarovenko 
Iggy Gullstrand 
Caroline Toranian 
Karla Vallen 
Rickard Hansson 
Frida Nilsson 
Daniel Snygg 

Välkomna och lycka till med ert 
engagemang i föreningen. Tänk på 
att man behöver ge lite av sin tid 
och sig själv för att få något tillbaka, 
ofta mer än insatsen! 
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konstiga kläder och såklart en massa belgare. Ja, det var inte mycket 
som passade en tonåring. 

Åren gick. Det var länge mycket som inte klickade. Jag tror jag var runt 
17 när jag äntligen fattade. Jag bodde i Europas dolda juvel som mina 
kompisar och jag kallar vårt älskade Bryssel.  Nu pratas det engelska 
(typiskt nu när jag pratar franska), Grand Place är charmigt och Mannekin 
Pis, ja, den har jag faktiskt inte återvänt till så många gånger dock har jag 
upptäckt den kissande flickan och hunden. Regnet då? Jo, det regnar. 
Brysselregn. Kanske ett av världens mysigaste regn. Och det inte regn 
som paraplyn inte klarar av. Scouterna är fortfarande inte frusna av sig 
men så är det ju varmt ända in i oktober. Shoppinggatan är idag 
superfräsh och belgare faktiskt ganska trevliga. Ja, när jag lämnade för 
fyra år var det med stor sorg men som tur är återvänder så ofta jag bara 
kan.  

Bryssel är så mycket mer än sina fördomar. Bryssel måste upplevas för 
att man ska förstå staden. I november är det världkongress i denna 
underbara stad. Och då, skall staden upplevas! Ja, självklart bjuds det på 
mycket annat, men jag har som reseledare lovat att visa er mitt Bryssel, 
och alla kissande statyer. 

Än har vi inte hittat ett hotell för alla men om ni anmäler er på vår 
kalender så ska jag försöka få det klart innan månaden är slut och maila 
alla anmälda. Program och allmän information hittar ni på kongressens 
officiella hemsida: www.jciwc2011.be och early bird priset (€325) går ut 
sista april så skynda att anmäla er!  

En sak till, jag har lovat 107 svenskar som ska vara närvarande på 
kongressen. Visst underskattade jag det något? Ska vi säga 120 
istället… 

Victoria Peterson 

Reseledare Världkongressen 2011 I Bryssel 
victoria.peterson@jcisweden.se 

ECM i Tallinn 
12-15 maj. Inte nödvändigt att bo i en huvudstad för att hänga med. Mer 
info på: http://ecm2011.jci.ee/ 

Sailing for nets i Kroatien i september? 
JCI Regatta foundation i Belgien anordnar seglingstävling som supportar 
JCI och FN´s kampanj NothingButNets. Mer info på: 
http://www.jci-regatta.com/html/index_english.html 

Nästa nyhetsbrev 
Kommer 17/5, deadline för bidrag 14/5. Återkoppling på nyhetsbrev och 
hemsida mottages tacksamt till robert.aronson@jcisweden.se eller på 
telefon 0705-332367 

 

Sociala medier del 
2- Twitter 
Victoria Peterson, LIO, Local 
Information Officer, i JCI Göteborg 
tipsar om bra sätt att använda 
Twitter. För hela artikeln se 
www.jcisweden.se under Nyheter  

Live the mission. 
Ett snack med Mia Magnusson, JCI 
Stockholm: 

 

Hej Mia, du är ny media director för 
JCI Sweden. Hur känns det? 

Det känns väldigt roligt och 
spännande! Jag har arbetat med 
press och media under TOYP-
projektet och ser fram emot att 
fortsätta arbeta med de frågorna för 
JCI Sweden och även vara ett stöd 
för lokalföreningar. 

Vad kan du hjälpa lokalföreningar 
med? 

Jag kan stötta och guida i:  
* hur man skriver och publicerar 
pressmeddelanden 
* vilken information en journalist vill 
ha 
* hur man når ut till media  
* hur man hanterar press och 
intervjusituationer 

Vad önskar du dig mest av allt nu? 
Påsklov och sol! 


