
 

 

Nationalpresidentens spalt. 
Bäste medlem, 

Detta är sista nyhetsbrevet från oss i styrelsen 2011. Från och med 
januari så kommer Victoria Peterson ansvara för informations-
förmedlingen och ledare skrivas av Per Rylander. Det har varit ett roligt 
och utvecklande år både för oss, och hoppas vi, er. Temat för året var 
Live the Mission, det skulle stödjas av Communicate the Mission och leda 
till Grow with the mission. Det har varit ledstjärnan i vårt arbete att 
utveckla. 

Gällande Communicate the Mission så har vi skapat en ny hemsida, satt 
upp en Facebooksida och börjat twittra. En mediaansvarig är tillsatt och 
vi har tagit fram en ny snygg Sverigetröja för internationella kongresser, 
som ju också är en form av kommunikation. Samtidigt så utlovar Victoria 
Peterson, som var rådgivare under året, många fler förbättringar under 
2012. 

Gällande Live the Mission så gavs Framtidens ledare (TOYP) en nystart 
under året med fyra lokala uttagningar och en final på Berns. Det arbetet 
går vidare 2012 där flera partneravtal ser lovande ut. Business by Me 
blev belönade som bästa europeiska projekt i entreprenörskap, 
julklappsprojektet har spridit sig och JCI Sundsvall donerade själva över 
530 bednets mot malaria vilket gav Sverige en utmärkelse på 
Världskongressen. Arbetet med att göra lite mer och prata lite mindre 
kommer att intensifieras nästa år. 

Slutligen har vi Grow with the Mission. Efter många års arbete kunde vi 
äntligen välja in JCI Solstaden som fullvärdig medlem. Detta tillsammans 
med att några mindre kammare växte ledde till att Sverige som helhet 
växte från 238 till 252 medlemmar i år. Fördelen med fler medlemmar är 
inte bara att vi kan göra mer, vi kan också finnas på fler ställen och ha 
stabilare lokalföreningar. Arbetet fortsätter under nästa år lett av Camilla 
Gadd, både med de leads vi har i Gävle, Östersund och Södertörn och 
på nya passande orter. Där vill de ha din hjälp med kontakter. 

Även om JCI är en organisation med mottot One Year to Lead, så är vi 
inte One Year to 
Manage. Vi vet var vi 
ska och ser gärna att ni 
följer med på resan. 

Vänliga hälsningar, 
Fredrik 

 

 

 

 

Nyhetsbrev december 
                        JCI Sweden 

Följ vad som 
händer inom JCI i 
Sverige: 
Hemsida: www.jcisweden.se 

Facebook: 
www.facebook.com/jcisweden 
Kika förbi och ”gilla” oss! 

Twitter: 
http://twitter.com/jcisweden 

Blogg: 
www.jcisweden.se/sweden 

IRL: Var med på någon aktivitet i din 
närmaste kammare. Ta med en 
kompis också så blir vi fler. 
Mer info om aktiviteter finns på: 
http://kalender.jcisweden.se/ 

 

TOYP 2012. 
Den stora Sverige-finalen av TOYP, 
Ten Outstanding Young Persons 
tävlingen går av stapeln i Stockholm 
den 4:e maj 2012. För mer info om 
TOYP och de lokala 
nomineringstävlingarna runtom i 
landet se www.toyp.se 

 
  

Cilla och Fredrik Bergfors vid öppningsceremonin på 
världskongressen i Bryssel i november 2011.  
Foto:CoC   



 

 

Rädda ett barn - ge ett 
myggnät i julklapp 
Snart är det jul och många har ännu inte inhandlat alla julklappar. 
I vanlig ordning kommer en del av oss att julhandla i sista sekund och då ofta för 

mycket pengar. Vad ger man någon som inte 
önskar sig något speciellt eller som själv köper 
det som behövs? 
Med det konstaterat, vill vi nu starta en 
fantastisk möjlighet att kombinera nytta med 
nöje: Ge bort ett eller flera myggnät i julklapp 
och bidra i kampen mot malaria! För varje 
myggnät Du ger bort räddar Du minst ett liv, 

vilket förmodligen är den bästa julklapp Du kan ge någon! 
Lisa Forsström, Senator #68772 JCI Stockholm, initiativtagare. 

Mer info: http://www.jcisweden.se/myggnat 

 

Live the mission-Julklapps-
projektet i Linköping 
Hallå där Janna Ahlström, projektledare, hur har det gått? 

JCI Linköping genomförde för tredje gången ett projekt för att samla in 
julklappar till behövande barn. Tidigare år har klapparna skickats till ett barnhem 
i Liepaja, i år var målgruppen barn och ungdomar i Linköping som lever i 

familjer som har det 
ekonomiskt svårt. 

Lördagen den 3 december 
gav vi Linköpings 
medborgare möjlighet att 
hjälpa oss genom att 
bidra med julklappar som 
samlades in på Galleria 
Gränden mitt i centrum. 

Vi kontaktade tidigt 
Linköpings Stadsmission 
för att ta reda på behovet 

av julklappar, dvs hur många barn och ungdomar som finns vår stad som inte får 
några julklappar. Svaret blev överväldigande – det finns omkring 90 barn i den 
mest prioriterade gruppen som Stadsmissionen känner till. Men det finns även 
många, många fler barn som behöver julklappar. Med information från 
Stadsmissionen som utgångspunkt gjorde vi lappar som vi hängde upp i en gran, 
silverfärgade för pojkar och guldfärgade för flickor. På varje lapp stod en siffra 

Styrelsekickoff 2012 
Arrangeras för alla lokala styrelser 
2012 av JCI Örebro i samarbete med 
JCI Swedens styrelse 2012 i Örebro 
21-22 januari. Prata med din 
lokalpresident för mer detaljer.  

 
http://www.jcisweden.se/orebro/kick-off/ 

 

Vårkongressen 2012 
Kommer att arrangeras av JCI 
Sundsvall på tema ”Innovation och 
ledarskap” Framgångsrika innovatörer 
kommer att dela med sig av sina 
erfarenheter. Vågade och svindlande 
upplevelser utlovas. Datumen att boka 
är 20-22 april 2012. Mer information 
följer. 

Det ryktas att… 
Även 2012 kommer det att bli en 
schlagerfest i Linköping. Börja sjunga 
upp, leta fram boan och sy dina egna 
kläder redan nu. 

Mer julklappar 
För andra året i rad har 
Julklappsprojektet genomförts 
framgångsrikt även i JCI Halmstad. Mer 
info här:  

http://sv-
se.facebook.com/Julklappsprojektet 

 

Fo
to

: T
ob

ia
s 

E
ng

st
rö

m
 



 

 

som motsvarade barnets ålder. Allmänheten kom till oss, drog en lapp i granen, 
gick iväg och köpte en julklapp och lämnade in paketet tillsammans med lappen 
till oss.  

När projektgruppen nu har 
summerat projektet 
konstaterar vi att vi samlade 
in totalt 97 julklappar bara 
genom att finnas i Galleria 
Gränden den 3 december 
samt pengar till ytterligare 
19 julklappar. Dessutom 
vet vi med säkerhet att 
Stadsmissionen i efterhand 
fått in mellan 15 och 20 
julklappar genom våra 
vänner och bekanta och vi 
har fortfarande personer som 

hör av sig och undrar om 
de kan lämna in paket till 
projektet. 

Vi är både glada och stolta 
över att ha fått sådan god 
respons för att samla in 
julklappar till behövande 
barn och ungdomar i 
Linköping! 

Projektet har genomförts 
av Janna Ahlström, 
Katarina ”Kian” 

Svenhammar, Mikael Persson, Triin Aermates, Tobias Engström och Hanna 
Ivarsson. 

God jul önskar JCI Linköping! 

 

Trainers corner 
Jag skulle vilja tacka alla tränare för era insatser under året. Tack vare 
era insatser har Sverige en starkare tränarkår än någonsin och många 
bra träningar vi kan leverera (både oficiella JCI-kurser och era egna 
kurser). Tack! 

P.S. Listan till höger är ett utdrag från JCI:s internationella 
register, hör av dig om du borde vara med. 

Martin Gustafsson 
martin.gustafsson@jcisweden.se 
Träningsansvarig 2011, JCI Sverige 

 

Certifierade tränare 
inom JCI Sweden 
International Training Fellow: 
Margaretha Eriksson (AH, CA)  

International Graduate: 
Virginie Delporte (AH, PA, TA, CA)  

Certified National Trainer: 
Thomas Liljegren (PH, TA) 
Fredrik Bergfors (PA) 
Camilla Gadd 
Martin Gustafsson (PA, AA, TA) 

Certified Local Trainer: 
Linda Liljegren 
Peter Nordin (PA) 
Martin Westerling (PA, AA) 

JCI Trainer: 
Catharina Peterson 
Cecilia Nilsson 
Christian Jönsson Skantze 
Daniel Ekman 
Daniel Svedlund 
David Svensson 
Jonas Lindström 
Oskar Haeger 
Rikard Strömmer 
Jessica Skantze 
Thomas Vinterholt  

Förkortningar: 
AH = JCI Achieve Head Trainer 
AA = JCI Achieve Assistant Trainer 
CA = JCI CSR Assistant Trainer 
PH = JCI Presenter Head Trainer 
PA = JCI Presenter Assistant Trainer 
TA = JCI Trainer Assistant Trainer 
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Train The Trainer. 
Vi ställde några frågor till Daniel Svedlund, en av deltagarna i ”Train The 
Trainer”, konceptkursen som körts i Göteborg under hösten.  

Vad var det som lockade med kurs-konceptet? 
Det låg bra i tiden för mig då jag nyligen kastat mig ut i en spännande utmaning, 
starten av mitt egna företag Pax Bona, ett företag av mänsklig utveckling för 
medarbetarna. Att då få prova några av mina nya koncept och se så det verkligen 

fungerar som jag tänkt, det var väldigt lockande för 
mig. Och att få göra detta under lite tryggare former.  

 Vad har ni gjort på kursen? 
Vi fick möjligheten att som ett gäng på fyra personer 
med hjälp av 2 underbara tränare ta fram var sin 1.5 
timmars miniutbildning. Det var uppdelat i en 4-5 steg 
av träffar med några veckors mellanrum. Tydliga mål 
inför varje tillfälle. Genomgång om vad vi gjort, sen 
vad vi skall göra inför nästa träff och ett "till nästa 

gång bör ni ha gjort detta". Upplägget var baserat på JCI-Trainer kursens 
material.  

Vi blev tillfrågade om vi ville hålla kursen skarpt och det ville vi alla, så ett 
datum sattes på första träffen. Efter att vi delat upp vem som skulle ta vilket pass 
under själva träningsdagen blev hela projektet så mycket verkligare. Vi har haft 
en rolig, social och lärorik resa som har varit en lagom blandning av fika, skratt, 
kreativt arbete, lite press och mål. 

Vad var roligast, mest utvecklande? 
Svårt att peka ut någon speciell del. Det är hela konceptet jag gillar och som jag 
känner har varit utvecklande för mig. Jag upplevde det som balanserat för mina 
behov av hur jag behövde det för att utvecklas. Jag har tagit ett nytt steg i 
tryggheten i att prata inför en grupp av människor. 

Vad tror du andra skulle ha mest nytta av? 
Jag tror det är olika och beror på person men jag tror också det är en bra 
utmaning för de flesta som gör att man kommer lite lagom utanför sin 
komfortzon.  

Hur går du vidare med din tränar ambition, nästa steg? 
Jag behöver så mycket erfarenhet som möjligt just nu. Slipa på ojämnheterna så 
att jag kan utvecklas och kan leverera bra kurser som utvecklar människor på det 
sätt de vill.  

Min vision med företaget Pax Bona är att det ska vara ett företag som utgår från 
det material och kunskap som lärs ut på universitetens konflikthanterings 
utbildningar och andra källor. Den del som handlar om hur vi kan ha bättre 
fungerande företag och hjälpa företag att förverkliga detta inifrån företagets 
kärna, individen. Vi har nog alla en uppfattning om hur kollegorna är på en 
drömarbetsplats, hur de bemöter dig, hur du bemöter dem och hur det känns att 
jobba där. Att nå det målet det är Pax Bona, den goda freden, så all erfarenhet jag 
kan få i att hålla utbildningar är viktigt just nu. 

Berättat för Camilla Gadd. 

För att köra en egen ”Train The Trainer” kurs i din kammare kontakta Martin 
Gustafsson eller Camilla Gadd så berättar de gärna mer. 

Daniel Svedlund 

Nordiska gruppens 
vår- och nationella 
kongresser 2012: 

Finland:  
20-22.4. i Lappeenranta. 
12-14.10. i Tampere.  
Sverige: 
20-22.4 i Sundsvall. 
11-14.10. i Stockholm. 

Norge: 
N/A. 
26-28.10. i Hamar. 

Danmark: 
23-25.03 i Mors. 
5-7.10 i Silkeborg. 

Island: 
N/A. 
28- 30.09 i Hvolsvöllur. 

Estland: 
16-17.03 i Tallinn. 
20-21.09 i Tartu. 

Lettland: 
2-4.03 Baltic Conference i Panevezys, 
Litauen. 
28-30.9. 

Litauen: 
2-4.03 Baltic Conference i Panevezys. 
14-16.10. 



 

 

 

Greetings from NG Team 
leader. 
Dear Nordic Group members! 

I wanna thank you all for your support in making this the best trade show booth 
and Global Village party ever in the Nordics! You really are worth a million 
thanks, each one of you! 

Just to put the wonderful week into a couple of sentences: 
I really enjoyed meeting you and getting new friends from this team and others 
who helped a lot in both the trade show booth and in the global village party! 
The materials you brought were super; I and not just me had fun and teaching 
time reading your brochures, learning new words in your languages, trying to 
remember correct answers to the Nordic Group Quiz, selling raffle tickets and t-
shirts, tasting your specialties, making other people have the "Nordic breakfast", 
trying to find something important from the "back office", finding missing 
flags/bags/meat/what did I miss, writing greeting cards to foreigners, taking 
hundreds of photos, smiling and remembering to eat something every day ;) 

Without such a great team is a team leader worthless. You made me look good 
and I'm very proud of you ;) I am sure all NPs and DPs also remember to thank 
you for your great work. 

I really suggest we continue Nordic cooperation also next year (It's got to be!); 
we also got and figured out very good ideas how to make things even better / 
more effectively!  

I am proud to announce that with the raffle ticket sales we collected 182,66€ to 
the Nothing But Nets campaign - and we only sold tickets for less than 15 hours. 
So next year maybe we can double the amount... ;) 

So once again thank you dear ones, keep it cool in the Nordics! 

Your NG team leader, 

Jenni Ahlstedt 
National Director of International Affairs in JCI Finland 2012 

 

 

Vocabulary to understand this story: 
NG, Nordic Group = eight countries from the Northern Europe and Baltics that 
form a collaborative group in JCI; the members are JCI national organizations of 
Finland, Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Estonia, Latvia and Lithuania. 
Mainly they decide how to vote together in JCI elections. 

NP = JCI National President 
DP = JCI Deputy President 
NOM = National Organization Member, most often a country organization 
WC = World Congress, held every November in some part of the world 

 

Reseledare EC? 
Vill du vara spindeln i nätet och ta 
hand om den svenska delegationen 
på europakonferensen i 
Braunschweig i Tyskland 13-17 juni 
2012? Hör i så fall av dig till någon i 
styrelsen för JCI Sweden 2012. Mer 
info på hemsidan: 
http://www.jci-ec2012.eu/ 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Gott nytt år 2012 
Snart börjar 2012 och det är som vid alla årsskiften i JCI dags att byta styrelse. 
Jag och 2012 års nationella styrelse är taggade för att ge vår del som ska göra 
2012 till ännu ett bra år för JCI Sweden. 

Vårt uppdrag som visionärer, administratörer och utvecklare är att bygga ett 
starkare JCI i Sverige. Ett starkt JCI kännetecknas bland annat av 

 Tydlig identitet med en relevans för det svenska samhället. 
 Stabila och aktiva lokalföreningar 
 Synlighet för omvärlden 

Vi ska ge förutsättningar för detta genom att inspirera, stödja och koordinera 
verksamheten i Sverige. Det ska bli lättare att driva JCI förening så att våra 
existerande lokalföreningars kraft kan riktas åt deras kärnverksamhet och nya 
kommer igång med en flygande start. 

Året kommer att börja med Kickoffen i Örebro. Programmet där kommer att 
följa denna anda. Tillsammans med värdarna i JCI Örebro vill vi skapa 
förutsättningar för fortsatt utveckling av JCI i Sverige och bygga vidare på 
nätverket mellan våra lokalföreningar. En både kul och nyttig helg! 

Jag önskar alla medlemmar i JCI Sweden ett Gott Nytt År! 

Per Rylander 

Styrelse för JCI Sweden 2012: 

 

Per Rylander 
JCI Stockholm 
National President 

 

Camilla Gadd 
JCI Göteborg 
Deputy President  
 

 

Li Hedberg 
JCI Solstaden 
Executive Vice President 

External Relations 

 

Peter Nordin 
JCI Göteborg 
Executive Vice President 

Training 

 

Victoria Peterson 
JCI Göteborg 
Information Officer 

 

Thomas Vinterholt 
JCI Stockholm 
Treasurer 

Adjungerade i Styrelsen 2012: 

 

Fredrik Bergfors 
JCI Göteborg 
Past President 

 

Magdalena Bondeson 
JCI Malmö 
Secretary General 
 

 

Svenskhotell EC i 
Braunschweig 
Sverige har gjort en gruppbokning på 
Frühlings-hotell på Bankplatz 7, ett av 
kongresshotellen inne i Braunschweig, 
www.fruehlingshotel.de 

Det tar ca 20 min att gå till 
kongresscentret, 10 minuter till HQ och 
någonting emellan att gå till 
öppningsceremonin och den "andra" 
kongressplatsen (chamber of commerce) 
där JCI kurserna går. 

Vi har en bokning på 20 dubbelrum från 
11-17 juni 2012 (bokningen ligger en 
dag innan konferensen börjar, så kolla på 
när du vill checka in) 

Pris 126 € per natt med frukost och 
betalas vid utcheckning som vanligt.  
Bokning senast 16 april 2011 för att 
garantera rum och pris. 
De är av/ombokningsbara utan kostnad 
till 10 juni 2012. 

Bokningarna koordineras via 
turistinformationen i Braunschweig där 
vår kontakt är Frederike Stumpf, maila 
camilla.gadd@jcisweden.se för formulär 
och hans mailadress. När du mailar 
honom sätt gärna CC till mig så jag vet 
hur fort rummen går åt.  

Vi ses där!! 

Hälsningar Camilla 

 (er tillfälliga reseledare)

 



 

 

 
 

Till sist. 
Undertecknad vill tacka för det här året. Det har varit skoj, utmanande 
och utvecklande och jag lämnar med varm hand över till Victoria 
Peterson som kommer att göra ett ännu bättre jobb än mig som 
informationsansvarig, vilket media som än kommer att användas för 
informationsspridning. 

Får du någon gång chansen att engagera dig lokalt, nationellt eller 
kanske till och med internationellt så tveka inte, det ger ett fantastiskt 
vän-nätverk, är ett minne för livet och dessutom riktigt roligt. 

Tack till styrelsekollegorna Fredrik, Per, Li, P-J, Martin och Magdalena för 
trevligt samarbete under året och även till alla medlemmar runtom i 
landet för bidrag, återkoppling, kritik och tips. Vi ses! 

 
Robert Aronson 
2011 National Information 
Officer JCI Sweden 

 
2012 Member JCI Stockholm 
Robert.aronson@jcisweden.se 
0705-332367 

Fritt spelrum 
 

Som alla piloter får Jultomten 
reguljära besök av Internationella 
Flyg Inspektionen, och det var 
dagarna före jul som IFI kom på 
besök upp till Nordpolen. 
Jultomten väntade besöket, och hade 
därför sagt åt småtomtarna att ha 
släden och renarna i topptrim. 
Tomten tog fram sin loggbok och såg 
till att alla hans papper var i ordning. 
Syningsmannen gick långsamt runt 
släden. Han kollade renarnas seldon, 
landningsställen och Rudolfs mule. 
Med ytterst noggrannhet räknade 
han över Jultomtens vikt och 
balansering av den enorma lasten. 
Så var de klara för testkörningen. 
Tomten hoppade upp i släden, 
spände fast bältet och kollade 
kompassen. Så hoppade 
syningsmannen in vid sidan av 
Tomten, och Tomten blev lite 
förundrad då han såg att 
syningsmannen hade ett hagelgevär 
med sig. 
Vad är den där bra för?" frågade 
Tomten undrande. 
Syningsmannen flinade och viskade: 
"Det här får jag egentligen inte tala 
om, men vi ska testa hur det går om 
du förlorar en motor vid starten!" 

 
Kan du läsa det här, kommer ihåg poängen i skämtet, samt är på VK i Sundsvall och påminner mig först då så har du vunnit 
ett hemligt pris. 

 

 

 

Skeppsbron i Stockholm i julskrud med 
Kinneviksgranen till höger och af Chapman till vänster.  
Foto: Robert Aronson 

Större delen av den svenska delegationen på världskongressen i Bryssel. 
Foto: Allan Strand 


