
 

 

Nationalpresidentens tankar. 
Vilken helg det blev! Årets nationalkongress blev allting man vill ha av ett 
NK. Gott om folk och utmärkt stämning. Tankeväckande föreläsningar 
och träningar. Ett effektivt General Assembly och några kalas som blev 
senare än vad det var tänkt.  

Som extra bonus så fick vi besök av vår Världspresident Kentaro Harada, 
som även höll en uppskattad föreläsning under lördagen. En av hans 
assistenter Rennon Lee visade sig vara Världsmästare i Chinese Martial 
Arts. Vi fick en kombinerad uppvisning och föreläsning, som kopplades till 
Omoyari - ett japanskt projekt som handlar om att skapa ömsesidig 
förståelse.  

Efter Q3 medlemsräkning så kan jag glädja med att vi nu har 5% fler 
medlemmar än vi hade vid årsskiftet förra året. Året är inte slut ännu och 
det rullar på bra på många ställen just nu. Blir inte förvånad om årets 
medlemstillväxt blir mer än 10%.  

Avslutningsvis så valde vi också en ny styrelse för 2012 som kommer att 
ledas av Per Rylander. Det är en mycket stark styrelse som kliver på 
nästa år, som kan ta oss ytterligare ett steg mot vad vi ska bli - det 
ledande nätverket för unga handlingskraftiga människor i Sverige! 

Jag hoppas vi ses på Världskongressen i Bryssel!   

Fredrik Bergfors 
2011 National President 
JCI Sweden 

 

Nationalkongressen. 
Förra helgen, 6-9 oktober, anordnade JCI Stockholm City 
nationalkongressen 2011 för JCI Sweden. Programmet började redan på 
torsdagskvällen med Get-To-Gether (mingel och mat) och fortsatte på 
fredagen med föreläsningar hela dagen, parallellt med att JCI Presenter, 
en kurs i presentations- och framförandeteknik, hölls. 

På fredagskvällen var det middag och då firades även gästande 
världspresidenten, Kentaro Haradas födelsedag. Under middagen 
presenterade kandidaterna till styrelsen för JCI Sweden varandra och fick 
även veta resultatet av ett (tufft) test i JCI-kunskap som utförts tidigare 
under dagen. Utfallet visar att vi kommer att ha en stark, kreativ och 
mångfacetterad styrelse 2012! 

Förutom Kentaro var ett antal internationella gäster från Tyskland, 
Belgien, Norge, Finland, Lettland och Estland på plats under helgen. 

På lördagen var det fortsatta föreläsningar och efter lunch ett 
inspirerande tal av världspresidenten Kentaro innan General Assembly 
startade. GA är årsmötet för den nationella organisationen och ett antal 
frågor tog upp, genomförda projekt redovisades, nya projekt 
presenterades och givetvis valdes en ny styrelse för 2012. 

 

Nyhetsbrev oktober 
                        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/ 

 

Spread the mission 
Medlemsrekryteringstävlingen, 
kickstart, som pågick t.o.m. 30 
september vanns av JCI Uppsala 
och för detta hyllades de på 
Nationalkongressen. Grattis! 

 



 

 

Innan banketten på kvällen välkomnades ett antal nya medlemmar i 
föreningen och under middagen, mellan all tal, utnämndes en ny 
hedersmedlem, senator i föreningen. Kvällen ville sedan aldrig ta slut och 
det var en trött skara som samlades för brunch på söndagen innan det 
var dags att säga hejdå för den här gången. 

Stort tack till JCI Stockholm City och hela projektgruppen med Johanna 
Rosenlind i spetsen för en trevlig och väl genomförd helg. 

Bilder från helgen i urval: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar: 

 
Jonathan Blomquist, JCI Stockholm 

 
Elin Asker, JCI Stockholm 

 
Anna Molin, JCI Uppsala 

 
Iggy Gullstrand, JCI Uppsala 

 
Ulrika Sellman, JCI Göteborg 

 
Richard Aliaga, JCI Stockholm City 
 

Välkomna i föreningen! 

Bilder: Robert Aronson, Victoria Peterson 



 

 

Business By Me 22/10. 
JCI Uppsala Bjuder in till Inspiration: 

Förra årets succé kommer tillbaka. Business 
By Me går av stapeln den 22 oktober i 
Uppsala. Dagen kommer att bestå av 
inspirationsföreläsningar av bla Kitty Jutbring 
och författaren Magnus Widgren. Under dagen 
kommer det även att finnas tillfälle att gå på 

workshops och mingla bland våra mässutställare. På eftermiddagen 
kommer vi köra vår version av Draknästet, Invest In Me, vars Jury består 
av bla Mona Sahlin och Peter Egardt. Lunch och Middag ingår också 
såklart. 

Värdet på Dagen uppgår till ca 2300 kr, du behöver dock bara betala 300 
kr tack vare vår framtidssponsor Regionförbundet Uppsala Län 

Behöver du boende i anslutning till dagen så går det bra att kontakta 
Robert Wallén LP JCI Uppsala så ordnar vi home acomodation eller bra 
pris på hotell. 

Lär mer och anmäl dig på http://www.businessbyme.se 

 

Kickoff Ten Outstanding 
Young Persons 29/10. 

 Vill du vara med och hitta de unga ledare som 
har visat prov på gott ledarskap och samtidigt 
tillfört något till samhället? Vi i TOYP projektet 
kommer ha kickoff lördagen den 29 oktober då vi 
hoppas få hjälp med idéer och inspiration mm . 
För anmälan, plats och tid se 

http://jcisweden.se/1654. Har du inte möjlighet att närvara är du mer än 
välkommen att komma med idéer eller synpunkter i alla fall. 

Vi har tre ansvarsområden som behöver tillsättas. Vill du vara med i 
projektet anmäl dig till sweden@toyp.se. 

Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig. Vi var varken förra året 
eller i år samlade i Stockholm så avstånd är en sträcka och inget 
problem! 

Vill du inte var ansvarig har vi plats för dig som bara känner att du vill 
vara med i projektet att hitta nästa Niclas Zennström, Alice Bah Kunhnke 
eller Elvis Presley. För inspiration se: 
http://www.youtube.com/watch?v=3NZa-
kqODgA&feature=results_video&playnext=1&list=PLD6FF41E140E682C
9 

Mer info om TOYP Sweden: http://toyp.se/arkiv/TOYP_2012-1.pdf 

Mvh Fredrik Söderlund, Projektledare TOYP 2012 

Nya Senators-
styrelsen 2012 
Under nationalkongressen valde 
sverigesenaten ny styrelse: 
Ordförande: 
Torbjörn Berglund, JCI Stockholm City 
Övriga ledamöter: 
Marita Claeson, JCI Stockholm 
Eva Rylander, JCI Stockholm 
Bodil Karlsson, JCI, Göteborg 
Stefan Thorberg, JCI Stockholm 
Per Sandrup, JCI Malmö 
Peter Ljungman, JCI Halmstad 

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. 

 

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. 



 

 

 

 

WC i Bryssel 1-6 november. 
Glöm inte att anmäla dig, dels 
på www.jciwc2011.be, och till 
reseledaren, se nedan. Priset 
är nu 450€ för en vecka 
fullspäckad med föreläsningar, 
träningar, möten med andra 
människor och kulturer mm. 

Ta kontakt med Victoria Peterson från JCI Göteborg som är reseledare 
och kan Bryssel mycket väl efter att ha bott där i många år. Eventuellt 
finns det rum kvar på sverigehotellet, Scandic som ligger när till allt 
 

Victoria Peterson 
Reseledare, Världskongressen i Bryssel 2011. 
0709-403564 
victoria.peterson@jcisweden.se 

 

JCI Swedens kongressida: bit.ly/bryssel 
Facebookgrupp för svenska deltagare: on.fb.me/swewc 
Anmälan till svenska delegationen: www.jcisweden.se/1500 
Hashtag på Twitter: #jciwc2011 

Trade show 
The Nordic Group tillsammans med JCI Finland bjuder nu in alla nordiska 
länder att finnas representerade i "The Nordic booth" på årets Tradeshow 
på världskongressen. Vi söker 2-3 personer som tillsammans med mig 
och Fredrik Söderlund (JCI Stockholm) vill agera svenska vikingar! Detta 
innebär att promota Sverige till övriga gäster på Trade Showen genom att 
bjuda på svenska delikatesser a la Kalles Kaviar & Absolut Vodka och 
dela ut Sverige Quiz. Tradeshowen pågår under större delen av 
kongressen, men alla som vill och kan ställa upp en timme här eller där 
är välkommen att höra av sig!  

Intresse anmäls till jessica.skantze@jcisweden.se 

Global Village Party 
På torsdagskvällen på kongressen, mellan 21-01 visar alla deltagande 
länder upp sina bästa, eller mest annorlunda sidor. Sverige kommer att 
dela bord med våra nordiska grannar och ha med det svenskaste vi har, 
nämligen knäckebröd, Kalles kaviar och vargtass (Absolut + lingondricka 
från koncentrat) För detta behövs hjälp från ”så många som möjligt” i den 
svenska delegationen att ta med ett kit som består av ovanstående fyra 
ingredienser. Dessutom behöver vi bemanna montern, två personer per 
timme, entimmes pass. Att vara där är en upplevelse att sent glömma! 

Anmälan till robert.aronson@jcisweden.se 

Sundsvall Business 
Award 2011 
Sundsvall Business Awards drogs 
igång av JCI Sundsvall för åtta år 
sedan med visionen att lyfta fram 
allt bra som händer i staden. Sedan 
dess har galan växt i omfång, 
storlek och kvalité. På årets gala 
deltog 730 personer, med några 
hundra personer till i kö som inte 
fick biljett. Det har faktiskt blivit ett 
av de tyngsta argumenten för att bli 
partner till SBA, nämligen att man 
då kan få biljetter. 

14 priser delades ut av olika 
prisvärdar under en sittande tre 
rätters middag i på någon av de fyra 
scenerna, en i vart hörn. JCI 
Sundsvall delades förstås ut 
Framtidens Ledare. I år passade 
man dessutom på att donera en del 
av intäkterna till JCI och FN:s 
kampanj mot Malaria - Nothing but 
nets. Det räckte till över 500 
bednets! En lokal prestation som 
står sig mycket bra i världen. Om du 
lyckas få tag i en biljett så åk dit - 
maken till professionell gala ser man 
inte ofta. 

 

 

Projektgänget i JCI Sundsvall, 
fotograferade med Fredrik Bergfors 
telefon. Text ovan likaså av Fredrik 



 

 

Live the mission. 
Hallå där Johanna Rosenlind, kongressgeneral för 
nationalkongressen: 

Hur känns det? Jag sitter här med en tvetydig känsla just nu. 
Å ena sidan känns det helt fantastiskt att det är över. Men 

samtidigt så saknar jag verkligen arbetet med kongressen, alla 
föreläsare, alla medlemmar och alla andra personer som har varit 
inblandade. 

Blev kongressen som du förväntat dig? Den blev mycket bättre än så! 
Jag måste väl erkänna att jag ett tag inte trodde att det skulle bli någon 
kongress överhuvudtaget. För som relativt ny medlem, är det många 
saker som man ska hålla reda på. Men då fick jag bara ta ett steg 
tillbaka. Det är så himla lätt att förstora upp och förlora sig själv i detaljer.   

Vad har det gett dig personligen? Förutom chansen att få träffa alla 
dessa underbara människor!? Hmm... det har gett mig en tillit till min 
egen förmåga. Det enda som det här projektet behövde var en envishet, 
och ett fokus på målet, inget mer. Att våga lita på att jag behärskar detta 
betyder mycket för mig. Dessutom så har det gett mig en nyfikenhet på 
vad som mer kan tänkas finnas inom JCI, eftersom jag blev medlem i 
februari har jag inte hunnit se så mycket än. Det ska bli spännande!   

Gåsablot i Malmö 19/11. 
JCI Malmö är stolta över att bjuda in alla kära 
jciare till årets traditionella gåsablot! Detta 
evenemang kommer gå av stapeln den 19e 
november i parkernas stad Malmö. Vi kommer att 
erbjuda en möjlighet att gå den högst 
rekommenderade Insights-kursen på dagen. 
Denna kurs kommer att hållas av JCI Swedens 
egna Li Hedberg. 

Sedan svidas det om för att bege oss in till Malmö där det kommer dukas 
upp en gåsamiddag i sann traditionell anda. Det kommer att erbjudas allt 
som man förväntar sig: svartsoppa, äpplekaka, krås, m.m. (Givetvis med 
alternativ för de som vill) 
Så boka in den 19e november och ett besök i den sydligaste av 
kammare! 
Fullständig info kommer komma upp under veckan på JCI Malmös sida. 
http://www.jcisweden.se/malmo/gasablot/ 

Nästa nyhetsbrev. 
Kommer 15/11,med fokus på världskongressen i Bryssel. Deadline för 
bidrag, som mottages tacksamt, stora eller små, är 13/11. Återkoppling 
på nyhetsbrev och hemsida till robert.aronson@jcisweden.se eller på 
telefon 0705-332367 

Tips: 
Funderar du på att åka till 
Europakonferensen nästa år i 
Braunschweig i Tyskland? Det är en 
mindre ort med begränsat antal 
hotell så det kan vara värt att boka 
redan nu… 
Mer info på hemsidan: 
http://www.jci-ec2012.eu/ 

 
 

 

Ledig nästa helg? Åk till JCI Norges 
nationalkongress 21-23 oktober. 
För mer info se: 
http://www.jcidrammen.no/nasjonalk
ongress 

 
 

Handla julklapparna på andra sidan 
Östersjön? 

JCI Estonia Presidential Ball 3/12 i 
Tallin: 
http://www.jci.ee/?id=10414&event=
787 

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

 

 


