
 

 

Hundra dagar av Live the 
MISSION 
Hej, 
Vi har nu passerat mer än en tredjedel av JCI-året. Det var en insikt som 
gav mig blandade känslor. Roligt eftersom det har hänt så många bra 
saker. Tråkigt eftersom det nu bara är 2/3 kvar av året och jag har väldigt 
roligt som Nationalpresident. 

Några av höjdpunkterna hittills är: rekord- kickoffen i Göteborg, nya 
Sverige hemsidan (och de lokala hemsidorna som följer), Linköpings 
Schlagerfest, TOYP-galan på Berns och Vårkongressen, nya projekt och 
initiativ som startas upp ute i landet, samt alla nya medlemmar som 
strömmat till. Årets mål var 80 nya medlemmar och vi passerade 40 för 
ett tag sedan. Under denna vecka har vi dessutom fått en del media. 

Det finns dock mycket kvar att se fram emot. I juni är det dags för 
Europakonferensen i Tarragona där den svenska delegationen verkar 
landa på strax under 40 deltagare. Vi har sökt flera belöningar och har så 
sent som idag ett färdigt lag i debating. Vi håller tummarna. 

I augusti är det dags för JCI Halmstads klassiska internationella 
kräftskiva den 54:e i ordningen. Har du inte åkt innan så gör det nu. 
Några veckor senare är det dags för Nordic Academy i Köpenhamn för 
alla som ämnar sitta i Sverigestyrelsen 2012. Sedan följs detta i 
september av lokala styrelseval, Sundsvall Business Awards och 
Business by Me. I oktober är det dags för Nationalkongress i Stockholm 
då  era lokalpresidenter, ska välja en ännu bättre styrelse än årets. 
Sedan har vi Världskongressen i Bryssel och Malmös Gåsablot som 
Grand Final.  

Till dess, så önskar jag att vi alla kan ta med en kollega, vän eller bekant 
in till JCI. Bidra positivt i något projekt, kommitté eller styrelse. Samt göra 
minst en aktiv handling som gör samhället lite bättre.  

Med vänlig hälsning, 
Fredrik Bergfors 

2011 National President 

 
 
 

 
 
 

 

Följ vad som 
händer inom JCI i 
Sverige: 
Hemsida: 

www.jcisweden.se 

Facebook: 

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

Twitter: 

http://twitter.com/jcisweden 

IRL: 

Prata med våra medlemmar, häng 
med på aktiviteter i DIN lokala 
kammare och även på nationella 
och internationella möten. Ta gärna 
med en intresserad kompis också. 

JCI European 
Conference 2011 

Nu är det nära! Och det är inte för 
sent att hänga med till Tarragona, 
Katalonien  1-4 juni än!  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 är 
Katja Danielsson, JCI Stockholm 
förse dig med mera information. 
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CoC Academy 
COC Academy gick i år i Turracher Höhe Österrike. (COC står för 
Congress Organizing Committees). 

Vad är COC Academy? 

Att organisera en stor kongress bra är en stor utmaning, COC-academy 
lär ut hur man går till väga. Träningen består av: Teambuilding, 
konflikthantering, presentationsteknik, ledarskap, projektledning, time 
management, marknadsföring och kommunikation. Sammanlagt alla 
färdigheter som är nödvändiga för att organisera en lyckad internationell 
kongress. 

Hur man får tag på sponsorer, key-note speakers och hur man praktiskt 
marknadsför en kongress var några av höjdpunkterna! Det är tunga 
kongress-anordnare som lär ut sina kunskaper. 

Någonting för dig att ta med dig från COC-Academy: 

Du ska på möte med en möjlig sponsor för din kammare eller ditt event. 
Börja med att inte kalla dem sponsorer. Det låter ensidigt, ingen vill vara 
det, de är en möjlig partner! Vi ger dem något bra i utbyte mot deras stöd. 
Innan mötet undersöker vi två saker: deras intressen och deras 
affärsbehov, samt kommer på olika idéer att stödja affärsbehoven. Hur 
kan vi stödja deras företagande eller deras intressen?   

Mötet öppnar vi med att prata om 
något gemensamt intresse, om 
något sådant finns! Business-
intressen kan du fråga om, samt 
försöka leta efter på företagets webb 
samt koppla till vad som händer 
inom det området.  Tex en 
produktlansering, eller uppstart av 
ett nytt bolag betyder antagligen att 
media-exponering, eller något som 
stödjer lanseringen är ett 
affärsbehov. Goodwill eller 
exponering mot unga ledare för ev. 
rekrytering kan vara andra. 

Kreativa hjärnor som skapar många bra ideer som kan stödja partnern 
behövs här,och sådana har vi ju ganska många av inom JCI! Man får 
sätta sig in i den potentiella partnerns situation, och försöka hitta sätt att 
bidra, så att ni båda får en win-win situation. 

När du sedan presenterar din budget för partnern, se till att den är trolig, 
samt innehåller tex 5% vinst inklusive all sponsring. Så att de ser att du 
behöver deras sponsring. Vinst är viktigt, utan vinst visar du dåligt 
affärsmannaskap och tappar i regel lite förtroende! Var öppen med 
siffrorna för era partners, det bygger tillit, vilket verkligen behövs om ni 
skulle behöva komma tillbaks och be dem om mer pengar! 

Att vara key-note speaker kan locka en del partners. Var noga med key-
note speakern skall ha ett intressant budskap som passar in i 
kongressen! (Det skadar annars både partnern och kongressen). 

Crayfish 
conference 2011. 
Går traditionsenligt i Halmstad, i år 
12-14/8. En perfekt avslutning på 
semestern för många.  Mer info 
finns på hemsidan: 
http://www.crayfishparty.nu/

 

JCI Global 
Partnership Summit  
20-23/6 i New York. 
Vill du representera JCI Sweden? 

Detta möte som tidigare kallades 
UN-summit samlar ledare från hela 
världen inom näringsliv och 
samhället i stort som vill arbeta med 
att förverkliga FN :s Millenium mål. 
Vill du representera Sverige och 
rapportera vad som hänt på mötet 
så betalar vi kongressavgiten på 
300$. Det finns dessutom gott om 
tid inlagt i programmet för att se 
New York. Om Intresse finns maila 
en kort ansökan till 
fredrik.bergfors@jcisweden.se 
senast 22 maj. 

http://www.jci.cc/summit 

  
 

Från vänster: Per Stilling, Olga Majzoub, 
Rikard Strömmer, Deniz Senelt, Patrick W. 
Knight 



 

 

Det var några av sakerna vi lärde oss på COC-Academy i år. Min 
utmaning till dig är att ta reda på något gemensamt intresse inför ditt 
nästa affärsmöte med någon tidigare för dig okänd. Du faciliterar mötet 
genom att öppna med något lättsamt delat intresse, så blir hela mötet lite 
enklare och produktivare!  

Jag vill tacka Michael Müllner, Deniz Senelt, Per Stilling, Olga Majzoub, 
Patrick W. Knight, Graham Hanlon, Anneli Ohvril, Dietmar Gombotz, 
Eduardo c. Barros V., Michael Kern, Peter Bakos, Szabolcs Kustán, Sven 
Aulik och alla deltagare för en mycket bra COC-Academy 2011! 

Mvh Rikard Strömmer Ordförande JCI Stockholm City 

Mer information finns på http://www.cocacademy.org/ 

 

Plötsligt så händer det… 
Det var nästan som att få den där trisslotten med tre tv-rutor...men bara 
nästan. Det som hände var att jag lyckades boka in en arbetsresa till 
Ängelholm i anslutning till JCI Ängelholms månadsmöte. Äntligen skulle 
jag få se vad som händer ute i landet och gladast körde jag genom regn, 
snö, sol och blåst till den ort som för mig, mest handlar om tåg. 

När mötet började förstod jag snabbt att det skulle handla om så mycket 
mer om tåg. Här pratar vi om en extremt hög nivå av entreprenörskap 
och det var aldrig tal om att jag hinner inte, eller jag kan inte. JCI 
Ängelholm har en rad koncept i sin verksamhet som torde gå hem i de 
flesta stugor (eller kammare). 15/15 som brainstorming för de egna 
medlemmarna, 30/30 som är ett erbjudande till näringslivet om 60 
kreativa minuter, Gökboet, Business Camp, näringslivsgala med mera.  

För varje punkt på dagordningen blev jag än mer förtjust av drivkraften 
och energin. Det var också roligt att få berätta om det arbete som vi i 
nationella styrelsen bedriver samt varför vi gör det. Summa summarum. 
Fantastiskt att träffa en annan lokal kammare än min egen. Fantastiskt att 
se vilka personligheter och krafter som finns inom JCI Sverige. 

Nu är frågan....kan det hända igen?  

Kontakta Li Hedberg, 
EVP – Organisation JCI Sweden 2011, 
om du också är intresserad av ett besök! 

 

 

 

 

 

JCI World 
Congress 2011 

Går av stapeln i Bryssel, Belgien, 
31 oktober – 5 november. 
Reseledare är Victoria Peterson, 
JCI Göteborg. Mer info på: 
http://www.jciwc2011.be/ 
 
 

The bet is on… 
JCI Norway och JCI Sweden har 
ungefär lika många medlemmar, vi 
har kanske lite fler än Norge. Vi har 
nu slagit vad: Den av oss som har 
flest medlemmar den 30:e. 
september 2011 vinner. 

Om Sverige vinner kommer 
Norges NP till 
nationalkongressen i Stockholm 
och lovprisar Sverige. 

Vil du se den norska NP´n Audun 
Kr. Høidals stå i talarstolen under 
NK i Stockholm och berätta hur 
mycket bättre vi är än dem? Då 
krävs det att du hjälper till att värva 
fler medlemmar. Är du med? 

 
Fredrik och Audun värmer upp. 

 



 

 

Trainers corner 
Jag är nyss hemkommen från Vilnius, där jag hållit en träning med 
duktiga Litauiska tränarkollegor. Det jag dock tänkte ägna denna 
tränarkrönika åt, är ett spännande verktyg för personlig utveckling som 
heter Insights. 
 
Insights är ett mycket kompetent personprofilsystem som ger individer en 
stärkande och transformerande inblick i sig själv och andra. Svenska JCI 
har i år etablerat ett samarbete med Insights med fantastiskt rabatterade 
priser, med 60-100% rabatt har vi bättre rabatt än de andra JCI-länder jag 
pratat med. 
 
JCI Stockholm har redan bokat ett första tillfälle lör 17/9 och vi har börjat 
diskutera hur upplägg och pris ser ut för de som vill ackreditera som 
Insights-tränare.  
Mer nyfiken kring Insights, eller vill ha att informationsblad? – hör av 
dig till mig då. 

Martin Gustafsson 
EVP Training 
Certified National Trainer 

 

 
Insights i korthet 
Insights använder fyra färger i sin modell och en 
person har en kombination av dessa: 
Eldröd energi: målmeveten, tävlingsinriktad, 
viljestark 
Solgul energi: entusiastisk, spontan och 
kontaktskapande 
Skogsgrön energi: lojal, lyhörd och vänlig 
Havsblå energi: analyserande, detaljerad och 
systematisk 

 

Nästa nyhetsbrev 
 

Kommer 15/6, sista dag för bidrag är 12/6.  
Återkoppling på nyhetsbreven mottages 
tacksamt till robert.aronson@jcisweden.se eller 
på 0705-332367  

Winlunds fond. 
Winlunds fond finns för din 
kammares tillväxt 

Fonden som startade i Lennart 
Winlunds minne hjälper till att stödja 
lokala föreningar att hitta nya 
medlemmar eller att etablera nya 
lokalföreningar i Sverige. Har du 
eller din kammare en bra idé? 
Skicka då din ansökan med 
motivering, plan och sökt belopp till 
np@jcisweden.se. Vi tar emot 
ansökningar året runt. 

TOYP i media. 
Både Göteborgsposten, Nya Ålands 
tidning samt ekonominyheter.se  
har uppmärksammat de svenska 
vinnarna. Nu hoppas vi att någon 
av dem går vidare till finalen i 
Bryssel på WC. 

  
 

VK 2012 
Kommer att vara i Sundsvall. Mer 
info följer… 


