
 

 

National presidents tankar. 
JCI kom till Japan efter andra världskriget, då landet fortfarande var 
ockuperat av USA.Trots att man nyss varit i krig släptes det nystartade 
JCI Japan in direkt i den internationella familjen. Det var en ny väg av 
möjlighet som öppnades för en ung generation härjad av krig. Sedan 
dess så utvecklades JCI i Japan till den största, hårdast arbetande och 
mest generösa organisationen i hela JCI.  

De senaste 23 åren så har Japan bjudit in blivande nationalpresidenter till 
JCI Academy, där de tillsammans med lika många japanska delegater 
tränas i ledarskap och interkulturell förståelse och acceptans. Som 
internationell delegat får man dessutom tillbringa de första dagarna 
hemma hos en japansk familj. Allt detta bekostas av de japanska JCI-
medlemmarna. Vi kom alla tillbaka med många japanska vänner och en 
stor tacksamhet för vad de gjort för oss. Så vad som händer i Japan just 
nu gör ont i själen. 

Trots att det är i Japan som ligger mitt i mellan två kontinentalplattor så är 
det i Sverige vi oroar oss mest. Ett av världens säkraste länder, med ett 
väl utbyggd välfärdsystem, men nästan besatt av säkerhet. 

Men ska vi som ledare och entreprenörer utveckla JCI i Sverige och 
skapa positiv förändring så måste vi acceptera risk. Vi vet inte alltid hur 
ett nytt projekt eller event kommer att sluta. Det är jobbigt om man 
misslyckas, men det är värre om man inte försökt. 

JCI Linköping försökte i helgens event och lyckades fantastiskt väl. Jag 
ser fram emot att se vad LP Mikael Persson och hans kammare utvecklar 
resten av året. Med den stora TOYP-galan 8:e april på Berns försöker 
Torbjörn Gustavsson och hans projektgrupp göra en final värd namnet. 
Riskabelt, kanske, men det är så historia skapas. 

För att återknyta till början av min ledare. Vad är egentligen det värsta 
som kan hända? 

Med vänlig hälsing, 
Fredrik Bergfors 
2011 National President 

Vårkongressen 8-10 april i Stockholm. 
JCI Stockholm City arrangerar med det spännande temat ”från personlig 
till global utveckling”. Det blir en helg fylld med föreläsningar, träningar 
och debating. Årsmöte för JCI Sweden kommer att hållas och likaså 
belöningsceremonin för bedrifter under 2010. 
 
På fredagkvällen kommer årets TOYP-final (Framtidens ledare) att 
avgöras på anrika Berns Salonger, se separat notis nedan. All info om 
program, plats, anmälan mm hittar du på www.jcisweden.se/vk2011 

 

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. 

 

Nytt på 
tränarsidan  
Sverige har fått två nya 
certifierade tränare då Martin 
Gustafsson blivit Certified 
National Trainer (CNT) Martin 
Westerling blivit Certified Local 
Trainer(CLT). Båda är från JCI 
Göteborg 

.  
 

Nyhetsbrev mars 2011 

Från vänster Martin 
Westerling och Gustafsson. 

http://www.jcisweden.se/vk2011
http://www.jcisweden.se
http://www.facebook.com/home.p
http://twitter.com/jcisweden


 

 

Var med då vi skriver historia på Berns 8 
april – TOYP galan! 

Ten Outstanding Young Persons är tävlingen 
som lyfter fram enastående unga människor – 
framtidens ledare – som på ett positivt sätt har 
bidragit till individers och samhällets utveckling. 
Sverigefinalen, som är en del av vårkongressen, 
se ovan, börjar kl. 17.00 på Berns Salonger. Ett 
antal spännande nomineringar har inkommit. 

Passa på att nominera din kandidat till TOYP 2011 och gör det innan 
deadline 20 mars. Mer info om TOYP och hur nominering går på: 
www.toyp.se  

Konferencier är komikern Cecilia von Strokirch och pris delas ut av förra 
årets vinnare Maria Ingelsson. Under ceremonin berättar alla vinnare om 
sin vision för sitt ledarskap och sin drivkraft att vara ledare. Det blir 
många spännande föredrag och med efterföljande mingel och 
underhållning. Fransyskan Audrey Cauvin samt Cecilia von Strokirch står 
för kvällens underhållning. 

 
 
 
Man kan anmäla sig till galan som en del av vårkongressen i Stockholm 
www.jcisweden.se/vk2011 då blir det billigare eller som ett separat event 
anmäl dig då här http://jcisweden.se/1553 
 

TOYP Academy i Istanbul 28april–1 maj. 
Vill du lära dig allt om TOYP och att driva projektet strukturellt. Vill du 
dela erfarenheter med andra länder som har genomfört TOYP 
framgångsrikt. Är du beredd att delta i TOYP Sweden 2012 projektet? Vill 
du dessutom träffa motiverade JCI:are i en fantastisk omgivning. Då är 
detta något för dig. Mer info och kriterier för ansökan finns här:  
www.jcisweden.se/blog/2011/03/10/toyp-academy-i-istanbul/ 

OBS sista ansökningsdag är 20 mars! 

 

 

 

Svensk tränare på 
JCI European 
Conference. 
Som tidigare meddelats kommer 
Margaretha Eriksson, ITF 138 och 
Senator #51135 att hålla en träning 
under JCI Conference of the 
Americas i Willemstad, Curacao 4-7 
maj 2011. 
Temat är ”Get a flying start” och 
tiden är 5:e maj kl 14-17. 

Nu finns möjligheten att gå 
träningen en gång till på European 
Conference i Tarragona. Tiden som 
gäller där är 3:e juni kl. 14-17. 
Grattis! 

 

JCI European 
Conference 2011 

Går av stapeln i 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 är 
Katja Danielsson, JCI Stockholm 
förse dig med mera information om 
hotell mm 

Från Vänster: Audrey Cauvin, Cecilia von Strokirch och 2011 års vinnare Maria 
Ingelsson som också närvarar på galan. 

http://www.toyp.se
http://www.jcisweden.se/vk2011
http://jcisweden.se/1553
http://www.jcisweden.se/blog/2011/03/10/toyp-academy-i-istanbul/
http://www.jciec2011.cat/
http://www.jcisweden.se/1499
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Live the mission – Erik Kaljevic 
Svedberg, ordförande JCI Ängelholm 
Erik är ordförande i Sveriges mest okända kammare och vill ändra på 
det. 

 
JCI Ängelholm lanserar Business Camp ett konvent för unga 
entreprenörer och företagare i Ängelholmsregionen som vill utveckla sig 
själva och sina affärer.  

Sett i ett internationellt perspektiv ligger Ängelholm på 14:e plats 
underifrån bland Europeiska städers andel nystartade företag med unga 
entreprenörer.  

 

  
 

Därför vill vi bidra till att fler företag och affärer etableras i 
Ängelholmsregionen. Med följden att det genererar jobb, skatteintäkter 
och gynnsam tillväxt i kommunen. 

Camp:et hålls i början av november 2011 på en konferensanläggning i 
Ängelholm och vi gästas av idel kända och erfarna entreprenörer, vassa 
föreläsare och riskkapitalister.   

Under Camp:et förmedlar våra gäster sitt kunnande i ämnesinriktade 
seminarier och workshops. Våra gäster kommer även att hänga med 
deltagarna under exempelvis fikapauserna så vi får ett avslappnat och 
personligt utbyte mellan alla på konventet.  

Just nu pågår full aktivitet och planering i kammaren inför vårens 
Företagsmässa på Lindab Arena där vi arrangerar kvällens fest och 
underhållning fredag den 6:e maj.  

I samband med mässan ställer vi också ut med egen monter. Även några 
av våra medlemmar kommer att ställa ut med sina företag.  

I maj kommer vi också att följa upp stans UF företag som vi träffade i 
höstas där de fick presentera sina affärsidéer för oss i tillställningen 
Gökboet, som är vår lokala version av Draknästet där vi delar ut ett 
stipendie till det UF företag vi tycker har bra anda, affärsidé och potential. 

Hälsningar från Henrik, Mårten, Jacob, Daniel, Frida, Rickard, Madeleine, 
Martin och Erik vid kammaren i Ängelholm. 

  

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. 
 

JCI UK Marketing 
Academy 1-3 april. 
Lär dig effektiv JCI marknadsföring 
Barnsley, UK. Mer info här 

 

Från vänster LP Erik 
Kaljevic Svedberg och  
logan för Busiess camp 
(Foto från www.jcnvs.se) 

http://www.jcnvs.se)


 

 

Trainer’s corner - Hur blir jag tränare? 
Funderar du på hur ditt nästa utvecklingssteg inom JCI? Då kanske 
tränarkarriären kan vara något för dig. Att bli tränare är inte komplicerat, 
det kräver egentligen bara att man bestämmer sig och följer några enkla 
steg: 

1) Gå JCI Presenter 
2) Gå JCI Trainer 
3) Börja hålla kortare kurser 
4) Klättra uppåt på certifieringstegen  

1) Första steget är en träning i presentationsteknik som heter JCI 
Presenter. Det är en genomtänkt och beprövad kurs som 11 000 JCI:are 
runt hela världen gått. Under en dag erbjuder den mer praktiska övningar 
än jag sett på de kommersiella motsvarigheterna. 

 2) Därefter går du en tvådagars-träning i att hålla kurser som heter 
JCI Trainer. Denna kurser bygger på JCI Presenter med tekniker och 
övningar för att strukturera och hålla utbildningar. Grattis – du är nu 
formellt en ”Trainer” och välkommen in i Swedish Training Institue och 
vår Facebookgrupp ”Swedish Training Institute, JCI”. 

 3) Om du nu vill hålla träningar, så är det tredje steg det viktigaste. 
Det gäller nu att komma ut och hålla kurser - ett sätt är att hålla kortare 
färdiga kurser. Det effektivaste sättet att designa en egen liten kurs som 
du promote:ar för JCI-vänner i din egen kammare och utanför. Vid det här 
laget vill du kanske ha lite tips och råd – då är det bara att posta i vår 
Facebook-grupp så får du stöttning. 

4) Nästa steg är att fortsätta hålla kurser, utvecklas och inspireras av 
andra framstående JCI-tränare runt om i Sverige och Europa. Inom JCI 
finns också olika nivåer av tränarcertifieringar (Trainer, CLT, CNT, NG, 
IG, ITF) som man förtjänar allteftersom – mer om detta i ett senare 
inlägg. 
 

Det är verkligen jätteroligt att hålla träningar, se 
människor växa och utbilda tillsammans med 
duktiga tränare från hela Europa. Just nu sitter 
jag på planet ned till Istanbul för att gå en 
vidareutbildningskurs, nästa helg ska jag hålla 
kurs i Åbo och några veckor senare i Danmark. 
Jag hoppas att du blivit inspirerad och jag snart 
får äran att välkommen dig in i tränarkåren! 

 

Martin Gustafsson 
Executive Vice President 
Certified National Trainer 
Ansvarig för träning 
 
(informationen ovan finns även här) 

Dags att söka till 
JCI European 
Academy. 
Visste du att en den kanske mest 
ansedda av alla JCI:s 
ledarskapsakademier går utanför 
Göteborg? Vill du bli den bästa 
lokalpresident du kan bli? Då är JCI 
European Academy för dig. 

Under utbildningens fyra dagar 
tränas du i allt det du kommer att 
behöva under följande år: 
ledarskap, coachning, 
marknadsföring, leda möten, 
samtidigt som du bygger upp ett 
internationellt nätverk med 
handplockade deltagare från 30-tal 
länder.  

Totalt använder sig akademin av 15 
tränare, många ansedda som 
Europas främsta. Akademin 
kommer också att besökas av årets 
Världspresident Kentaro Harada.  

För mer information gå till 
www.jcisweden.se/jciea. 

För frågor maila EVP –Training 
Martin.Gustafsson@jcisweden.se 

För ansökan: gå till hemsidan, ladda 
ner Application form under 
Downloads och maila NP 
fredrik.bergfors@jcisweden.se 
senast 1 april. Den slutgiltiga 
uttagningen sker på VK. 

 

 

Martin in Action under JCI 
Presenter. Foto: Allan Strand 

http://www.jcisweden.se/jciea
mailto:Martin.Gustafsson@jcisweden.se
mailto:fredrik.bergfors@jcisweden.se


 

 

 

Sociala medier del 1- Facebook 
Victoria Peterson, LIO, Local Information Officer, i JCI Göteborg tipsar 
om bra sätt att använda Facebook här 
I april månads nyhetsbrev kommer det att handla om Twitter. 

 

Senatorsföreningens stipendium för 
EC/WC 
Senatorerna har beslutat att utlysa två resestipendier för att bereda nya 
lovande JC-medlemmar möjlighet att delta i en JCI-kongress under 2011. 

Resestipendierna är på 5.000:- vardera och stipendiat kan välja mellan 
Europakonferensen i Tarragona,  världskongressen i Bryssel eller annan 
internationell JCI-konferens. Stipendiet utbetalas efter den kongress 
medlemmen deltagit i och presenterat en reserapport till 
senatorsordföranden. 
Ansökan ska vara ordföranden i Senatorsföreningen (undertecknad) 
tillhanda senast den 10 april 2011, signerad av LP. Senatorsstyrelsen 
behandlar inkomna ansökningar under april, så att beslut om vilka som 
får stipendierna kan meddelas innan april månads utgång. 

Kriterier: Vi önskar uppmuntra medlem som: 
- visat stort engagemang lokalt och/eller nationellt inom JCI Sweden  
-inte tidigare deltagit i internationell JCI konferens och som inte får andra  
  bidrag till denna kongress 

Ansökan ska vara kortfattad helst max en A4 (ev. bilagor tillåtna) och 
omfatta: 
- kortfattad beskrivning av den person LOM nominerar 
- personens engagemang inom kammaren  
- syfte/mål med deltagandet i konferensen/kongressen 

Välkomna med era ansökningar! 
Marita Clëson 
Ordförande 2011 

 

 

Nästa nyhetsbrev 
Kommer 15/4, deadline för bidrag 12/4. Återkoppling på nyhetsbrev och 
hemsida mottages tacksamt till robert.aronson@jcisweden.se eller på 
telefon 0705-332367 

 

Lyckad Schlager-
fest i Linköping. 
JCI Linköping arrangerade under 
lördagen 12/3 World Trade Game, 
med synnerligen hårda 
förhandlingar och mycket humor. 
Detta som uppvärmning inför 
schlagerfesten på kvällen, där alla 
förväntningar överträffades. Den 
stora frågan återstår dock, som 
alltid, vann rätt låt? 

 

Kvällens största överraskning, Arja 
Saijonmaa, gjorde ett bejublat 
framträdande. Foto: Tobias Engström 

 

mailto:robert.aronson@jcisweden.se

