
 

 

Nationalpresidentens spalt. 
Vilken kongress det blev! Med 40 deltagare så var vi den största svenska 
delegationen på länge på en världskongress. Jag tror och hoppas att alla 
svenska deltagare fick mer ut än förväntat av resan till Bryssel. För det är 
på internationella konferenser och kongresser man får förståelse för vad 
I:et i Junior Chamber International står för. Victoria Peterson, vår 
reseledare extra-ordinaire, ska ha en stort tack för det enorma 
engagemang hon lagt ner på detta. 

Som chefsdelegat för Sverige så tillbringade jag mesta delen av min tid i 
olika former av möten. Det är på kongressen man fattar de stora 
besluten, men det är också chanser att sprida bra idéer länder i mellan 
och att fördjupa samarbete. Vi har sedan tidigare ett sådant mellan de 
nordiska länderna som bland annat involverar en gemensam plats på 
tradeshowen och ett eget bås på Global Village. Det verkade mycket 
uppskattat både av våra gäster och inte minst oss själva. 

Vi fick tyvärr inte med oss några priser från belöningsgalan, likt de flesta 
länder i Europa. Men i övrigt gick mycket vår väg. Vårt debatinglag tog 
sig till semifinal och blev med något enstaka poäng slaget av de 
slutgiltiga vinnarna Skottland. Annicka Olsson blev vald till ny kassör för 
JCI Europe och vann valet med stor marginal. Tack vare Sundsvall stora 
donation till Nothing But Nets fick Sverige mottaga ett pris tillsammans 
med fem andra länder. Sverige lyckades också tillsammans med de 
nordiska länderna lobba igenom förändringar för hur träning organiseras 
av JCI. Det sista är vi mycket nöjda med. Det och att vi nu valt att 
världskongressen 2013 ska gå i Rio de Janeiro. En värmande tanke i 
november mörkret. 

Hösthälsingar, Fredrik 

Fredrik Bergfors 
2011 National President 
JCI Sweden 

 

Mer om WC i Bryssel. 
 

 

 

 

 

Hänt på General Assembly: 
Under General Assembly så väljs kongressorter, styrelsen för nästa år, 
motioner diskuteras etc. Här är höjdpunkterna: 

 Ny Världspresident för 2012 blir Bertolt Daems från 
Nederländerna. EVP för Europa John Webber från USA. Vice 

Nyhetsbrev november 
                        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/ 

 

JCI Achieve i Sthlm. 
Söndag 20/11 arrangerar JCI 
Stockholm Achive, en 
heldagsträning i JCI-kunskap, där 
man får lära sig mer hur föreningen 
fungerar och hur man marknadsför 
internt och externt. Mer info i 
kalendariet. 

 
  



 

 

President med ansvar för Norden blir Robbert van Waart från 
Nederländerna. 

 2013 blir Världskongressen i Rio, Brasilien. 2012 är sedan 
tidigare bestämt Taipei, Taiwan.  

 För 2014 kandiderar just nu bara Leipzig, Tyskland.   
 Sverige fortsätter att buda världskongressen 2029, som är 50års 

jubieumet på kongressen i Göteborg 1979. 

En ”first-timer”s perspektiv på världskongressen: 

Robert bad mig som förstagångs deltagare skriva om hur jag upplevde 
Världskongressen i Bryssel. Om sanningen ska fram vet jag inte om jag 
samlat mig än men jag gör väl ett försök. Jag var ju reseledare för den 
svenska delegationen under världskongressen 2011 som dessutom var 
på hemmaplan för mig så jag förberedelsemässigt hade jag läget under 
kontroll. Fast väl på plats visste jag nog inte riktigt vad jag hade att se 
fram emot. Det var ju den första internationella kongressen jag var på. 
Nästa i alla fall. Som barn till en gammal JCI medlem har jag varit med på 
en del JCI barnkongresser som fanns förr. Det jag minns från då var att 
det var roligt att träffa nya kompisar och att det var som ett spännande 
äventyr men nya upplevelser och nya kulturer. Nu vet jag att även vuxna 
har lika kul på JCI kongresser för de är minst lika roliga, spännande, 
galna men även mycket mer intensiva. Hjälp vad trött man blir efter vad 
som upplevs som en veckolång mingelfest med 4000 personer. 

Det är tidiga mornar med Morning Show och sedan började de första 
kurserna vid 10.30 vilket i och för sig inte kändes så tidigt andra dagen i 
jämförelse med sista dagen. Första dagen var Christian J Skantze, 
Jessica Skantze och jag på plats 09.45 för att anmäla Team Sweden till 
debating tävlingen. Den första reaktionen var att Team Sweden var ju 
inte ett sånt fantasifullt namn i jämförelse med skottarnas "Pure Dead 
Brilliant" eller det ryska lagets "Dream Team".  När vi insåg att ryssarna 
namn var baserat på att de alla var väldigt långa kändes det genast lite 
bättre och det var en ganska enkel match att slå dem. Det blev dock 
värre mot skottarna som kanske har världens bästa debating kapten. 
Final och guld låter som en utmärkt anledning till att åka till Taipei så vi 
sparade det tills dess. Däremot tar vi tacksamt emot förslag på giftiga 
lagnamn!  

De resterande dagarna såg ungefär likadana ut även om folk började se 
tröttare och tröttare ut. Det blir ju långa dagar när man matas med 
spännande, nya insikter från morgon till kväll sedan gästar någon av de 
arrangerade middagarna, ceremonierna eller festerna och sedan gärna 
någon efterfest. I år hade Tyskland och Frankrike en gemensam fest och 
Belgien, Holland och Korea hade sina egna. En kväll var det dessutom 
Global Village Party då alla deltagande länder bjöd på mat- och dryck- 
specialiteter från de egna länderna. Ett mycket lyckat knytkalas! 

Under dagarna bjöds det på 3-5 workshops, olika möten, General 
Assembly och så var den så kallade Trade Show som var öppen hela 
veckan.  Där hade kammare köpt bås för att representera sina länder och 
kammare. Sverige delade bås med de andra i Nordiska gruppen.  Vi bjöd 
på knäckebröd, godis, vuxna män utklädda som vikingar och gravid 
kvinnor utklädda som kräftor och delade ut flyers om kräftskivan samt 
berättade om JCI Sweden och de olika projekt som drivs. Mycket 

TOYP Ceromony 
På den stora TOYP prisceremonin på 
Världskongressen ärades vinnarna i 
de tio olika prisklasserna. Från vårt 
östra grannland kommer dr. Miia 
Kivipelto som vann i kategorien 
”Medical Innovation”. Hon har bl.a. 
utvecklat ”The Nordic Brain Network” 
som utbyter information kring 
åldrande och dess medicinska 
utmaningar. Stort grattis till dr. 
Kivipelto och Finland. Miia jobbar 
delvis i Sverige med, vilket är extra 
glädjande. 

 
 

 

 
 



 

 

uppskattat och väldigt kul! Här träffade man mycket folk från världens alla 
hörn och fick en hel del bra idéer att ta med sig hem. 

Har du ännu inte varit på en internationell kongress så tycker jag absolut 
att du ska följa med nästa gång! Det är intensivt men väldans kul! De två 
saker som enligt mig är ett måste är att lyssna på General Assembly och 
hjälpa till i Trade Show. Får du dessutom förfrågan om att vara med i 
juryn för prisnomineringarna så tacka ja! Det är lite som idé spionage och 
absolut värt de få timmar det tar att läsa ansökningarna. Mina tre tips på 
hur du överlever en kongress får bli att ta vitamintabletter, sov de få 
lediga sekundrarna du har och ät när du kan för du vet aldrig när nästa 
möjlighet kommer. 

Victoria Peterson,  

JCI Göteborg 

 

 

  
 

 

  

Trainers corner 
Det händer en hel del både inom träningssverige och på internationell 
nivå. 

Svenska träningsnyheter: 

Camilla Gadd har blivit Certified National Trainer (CNT) och Helgi 
Guðmundsson är överförd från Island och registrerad som svensk CNT – 
grattis och välkommen! Det innebär att vi i Sverige nu har följande 
tränare registrerade: 11 trainers, 3 CLT  (Certified Local Trainer), 4 CNT 
och 1 IG (Internatonal Graduate) (och när vi räknar med aktiva senatorer 
har vi ytterligare 1 CNT och 1 ITF (International Training Fellow )). Vi har 
haft en rejäl ökning de senaste två åren - bra jobbat alla tränare! 

Jag gratulerar även våra svenska representanter i debating på 
världskongressen: Jessica Skantze, Christian J Skantze och Victoria 
Peterson. Grattis till fjärdeplatsen! 

JCI Achieve är inbokat i Stockholm 2011-11-20. 

Train the Trainer projektet i Göteborg går bra och förberedelser pågår 
inför ”Gran Finale”, då 4 spännande kurser levereras på en och samma 
dag (26:e november). Deltagare från hela Sverige är välkomna. 

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. JCI Vice 
President assigned to the Nordics, 
Robbert van Waart kommer att närvara. 

 

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. 

Debating & Public 
Speaking Academy. 
JCI Evolution i Trondheim anordnar 3-4 
december en träning i hur man blir 
batter på att tala inför folk och att 
argumentera och debattera 
övertygande för sin sak. Leds av 
Graham Hanlon och Filipe Carrera, 
båda med framgångsrika karriärer inom 
JCI och i arbetslivet. För mer info se: 
http://jcievolution.eventbrite.com/ 

 



 

 

Internationella träningsnyheter: 

Det blev intensiva diskussioner under GA i Bryssel kring hur JCI Training 
Comission leds och följande klubbades igenom. 

1. Assisterande tränare får ha upp till 60% stage time. 
2. Beslut från träningskommittén kan överklagas. 
3. JCI Training Comission ska innan förändringar i Training Policy gå 
igenom potentiella negativa konsekvenserna. 
4. Förslag på ändringar i Training policy ska skickas till nationella 
organisationer 45 dagar innan förändring. 
5. Redan schemalagda kurser ska inte påverkas av förändringar i 
Training Policy. 

Mycket talar för att det kommer ske fler bra förändringar kring hur JCI 
Training comission leds och arbetar, vilket vi tror är bra. Ny ordförande 
för JCI Training Comission är Esther ter Beck, som bland annat var 

huvudtränare på European Academy 2011. 

 

Martin Gustafsson  
Träningssamordnare för JCI Sverige 

 

 

 

 
 

 

 

Gökboet, JCI Ängelholm. 
Detta är JCI Ängelholms egen variant på det från tv kända konceptet 
Draknästet. I Ängelholm är det elever från Rönnegymnasiets Unga 
Företagare testa sina affärsidéer inför en jury bestående av 
representanter för JCI och näringslivet. Efter hårda utfrågningar från juryn 
stod det klart att ”RTS UF”, vars affärsidé är pantlådor med reklam på, 
tog hem vinsten. Se även artikel i Lokaltidningen Ängelholm här. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Live the mission.  
Tankar efter NK från en av våra nyare medlemmar: 

”Att vara på min första Nationalkongress (NK) var en upplevelse jag sent 
kommer att glömma. Vikten av att nätverka ska inte förglömmas. Jag åkte 
dit för att få flertalet av Workshop:sen och att utbilda mig, men att prata 
med andra kammaren och lära känna nya personer var en otroligt viktig 
del som gav mig otroligt mycket. 

JCI är ett nätverk som blir precis det jag gör det till, därför har jag tagit 
steget inför nästa år att vara Deputy President för Göteborgskammaren. 
Att utvecklas som person och som ledare, att utveckla mitt nätverk ser 
jag som viktiga bitar i mitt livspussel. På NK fick jag en ny bit när 
världspresidenten visade filmerna om att hur ett nätverk kan påverka min 
närhet, ett samhälle och därmed ta ett steg för att förbättra världen. Jag 
är inte tjejen som använder "klyschor" och inser att livspusslet och att ta 
ett steg för världen låter lite klyschigt.. Därför uppmanar jag DIG att gå på 
ett par möten, prova på olika delar av JCI's verksamhet, gå in på youtube 
och se filmklippen jag såg på NK.. ta därefter Ditt beslut om vad som är 
viktigt för Dig! I will: Live the mission!”   

Länk till youtube: http://www.youtube.com/watch?v=QtbFYEJ2iRI 

 
Ullrika Sellman,  

JCI Göteborg 

 
Nästa nyhetsbrev. 
Kommer 15/12. Deadline för bidrag, som mottages tacksamt, stora eller 
små, är 13/12. Återkoppling på nyhetsbrev och hemsida till 
robert.aronson@jcisweden.se eller på telefon 0705-332367 

Reseledare EC? 
Vill du vara spindeln i nätet och ta 
hand om den svenska delegationen 
på europakonferensen i 
Braunschweig i Tyskland i juni 2012? 
Hör i så fall av dig till Robert, 
kontaktuppgifter längst ner i 
nyhetsbrevet. 

JCI Sweden kommer att försöka 
samordna så att vi har ett 
”svenskhotell” men det kan vara värt 
att redan nu kika på boende då 
Braunschweig är en mindre ort med 
begränsat med hotell… 
Mer info på hemsidan: 
http://www.jci-ec2012.eu/ 

 

Handla julklapparna på andra sidan 
Östersjön? 

JCI Estonia Presidential Ball 3/12 i 
Tallin: 
http://www.jci.ee/?id=10414&event=7
87 

Wildschweinessen i Lübeck 3/12: 
http://www.wj-
hl.de/Bestellbogen2011.pdf 

 

 

 

 


