
 

 

Spread the mission. 
Hej, 
 
Torsdag till söndag förra veckan hade jag nöjet att besöka Siaulia i  
Lituanen för första gången. Varje år samlas nämligen de nordiska JCI-
presidenterna för ett gemensamt möte på någons nationalkongress. Här 
diskuterar vi samarbeten, best practice, kandidaturer till konferenser och 
till JCI:s internationella styrelse och förstås har rätt roligt.  

Några punkter som kan vara intressanta: 
Vi kommer att ha en gemensam monter på tradeshowen på 
Världskongressen (WC) i Bryssel. Vi kommer att sätta samman ett 
nordiskt team för planeringen och vill gärna ha en svensk med. Ansvarig 
är Jenni Ahlstedt från Finland som kommer till NK i Stockholm. Detta är 
ett lysande sätt att bygga nordiska kontakter, vilket faktiskt är ett viktigt 
syfte med montern. Kontakta Per Rylander om du är intresserad. 

Vi är just nu 27 anmälda till WC i Bryssel och fler på gång. Det är en stark 
siffra om man jämför med våra grannar. Men jag vet att vi kommer att bli 
många fler. 

I tävlingen mellan Sverige och Norge om vem som är störst, bäst och 
vackrast den 30 september har vi nu ett litet övertag. Det ska vi utöka. 
Vinner vi kommer Norges NP Audun Høidahl att hålla ett hyllningstal till 
oss på NK. Det får vi inte missa! Så ligg i lite extra denna månad. 

Passa på att ge ditt bidrag i vår Spread the Mission tävling och bli själv 
hyllad på NK. Se mer längre fram i det här brevet. 

När du får detta nyhetsbrev, om NIO Robert Aronson är lika punktlig som 
vanligt, så är jag i Sundsvall på Sundsvall Business Awards. Med 750 
gäster är det det största årliga eventet för Juniorhandelskammaren i 
Sverige. Jag ser fram emot detta mycket. 

Ha det gott så hoppas jag att vi ses i Stockholm om några veckor! 

Med vänlig hälsning, 
Fredrik Bergfors 
2011 National President 
JCI Sweden 
 
 

 

 

 

Nyhetsbrev september 
                        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 

IRL: Kom och 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-finalist, tyvärr 
inte hela vägen… 
Christian Sjöberg, som med sitt 
företag Netclean, som hindrar 
spridning av barnpornografi på 
nätet, valdes ut som en av 30 
finalister i den internationella TOYP-
tävlingen blev tyvärr inte en av de 
slutliga tio vinnarna. Men genom att 
företaget finns är vi alla vinnare! 

Prisceremonin för vinnarna då? Ja 
den sker på världskongressen i 
Bryssel så häng med dit och se på, 
mer information lägre fram i 
nyhetsbrevet. 

Det ryktas… 
Att en ny tryckt matrikel är på gång 
under hösten, håll utkik! 

 



 

 

Nationalkongress 6-9/10. 
JCI Stockholm City arrangerar 
nationalkongressen 2011 för JCI 
Sweden. 

Temat är ”Map to success-
develop your leadership skills” 
Programmet kommer att 
innehålla ett antal intressanta 

föreläsningar både på svenska och 
engelska, debating samt tid att mingla med de 

andra deltagarna både på dagarna och under kvällarna. 
General Assembly, årsmötet, kommer att hållas och där skall styrelsen 
för JCI Sweden 2012 väljas. (kandidaterna kommer att presentera sig 
extra noga under fredagskvällen) 

Det är en stor ära för oss att JCI World President 2011, Kentaro Harada 
från Japan, kommer att vara på plats under större delen av NK-helgen 
och även flera andra internationella gäster. För bokning och mer 
information se www.nk2011.se 

 

Sundsvall Business Award. 
JCI Sundsvall arrangerar varje år denna gala som är ”the place to be” för 
det lokala näringslivet. I år går den av idag torsdag 15/9 och det delas ut 
priser i 14 olika kategorier. Mera om detta i nästa nummer men nedan 
några bilder från början på kvällen. Se även mer på: 
http://www.businessawards.se/ 

 
 

Spread the misson. 
Är du eller din kammare bäst i Sverige på medlemsrekrytering. Glöm inte 

bort att vara med i vår tävling som pågår till 30 
september. Vinnaren hyllas på Nationalkongressen 
och JCI Sweden betalar kongressavgiften. 
För mer info, regler mm se ”kickstart” på hemsidan: 
http://www.jcisweden.se 

 

Styrelsen 2012? 
Är du intresserad av en post i 
nationella styrelsen 2012? Det finns 
fortfarande chans. Kontakta i så fall 
valberedningens ordförande PIPP 
Lisa Forsström på 
lisa.forsstrom@jcisweden.se 

Fler nationella 
kongresser. 
Vill du utveckla ditt nätverk ännu 
mer? Åk på en nationalkongress i 
något av våra grannländer. 

Litauen 9-11 september 
http://www.jci.lt/LT/menu/lietuvoje/vi
deo-kvietimas-i-siaulius-i-jci-lietuva-
nacionalini-kongresa 

Estland 16-18 september 
http://ak2011.jci.ee/ 

Lettland 23-25 september 
http://jci.hip.lv/?page_id=815 

Island 23-25 september 
http://jci.is/landsthing 

Danmark 7-9 oktober 
http://nk2011.dk/ (krockar med 
svenska nationalkongressen) 

Finland 14-16 oktober 
http://www.thesauna.fi/ 

Norge 21-23 oktober 
http://www.jcidrammen.no/nasjonalk
ongress 

 

 

 

Gästerna anländer, banketten pågår och prisceremonin börjar 
Foto: Fredrik Bergfors 



 

 

Gåsablot i Malmö. 
Helgen 19-20 november kör vi Gåsablot.som 
kommer att gästas av bl.a. Nationalpresidenten. 
Detta projekt är av social karaktär och går väl 
enklast att beskriva som en stor middag - på 
skånskt vis! Men det kommer även att bli någon 
form av träning under lördagen. Anmälan och mer 
info: http://www.jcisweden.se/1647 

Mvh 
Jonas Lindström 
Local President 
JCI Malmö 

WC i Bryssel 1-6 november 
 
 
 
 
 
 

Glöm inte att anmäla dig, dels på www.jciwc2011.be, och till reseledaren, 
se nedan. Priset är nu 350€ 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. 

3 x Bryssel: Förberedelser för Världskongressen 
2011 Del 3 
Zinneke, Manneken och Jeanneke  

Det var nära att detta bidrag till nyhetsbrevet skulle handla om något helt 
annat. Idéerna var många när jag var smått förtvivlad igår. Paniken visste 
inga gränser när jag irrat runt St Géry minst sju gånger utan att hunden 
synts till. ”Jag såg den ju för bara några månader sedan” tänkte jag. Efter 
en timma gav jag upp. Panik. Här hade jag lovat Fredrik Bergfors och alla 
andra att jag minsann kunde hitta tre kissande statyer. Det var ju därför 
jag blev utsedd som reseledare. Nu hittade jag plötsligt bara två. Jag 
bestämde mig för att göra det jag gör bäst. Shoppa. Området framför 
börsen och runt St Géry är ett underskattat shoppingområde. Här hittar 
man massor av små pärlor. Nu var det dock inte det den här krönikan 
skulle handla om. Det var under en shoppingrunda i detta område som 
jag plötsligt såg den. Hunden. Precis på samma ställe den alltid stått när 
jag tänkte efter. Mindes bara fel ett tag.  Zinneke Pis, den kissande 
hunden, står till skillnad från pojken och flickan inte i det mest turistiga 
området. Hit hittar turister som vet att den finns eller som gått fel. Det är 
den nyaste kissande statyn och att det är blandras ska symbolisera 
Brysselbornas blandande bakgrund och kultur. 

Mer Bryssel-info: 
HOTELL 
JCI Sweden har preliminärbokat 
samtliga rum på Scandic i 
Bryssel, ett centralt hotell som 
ligger nära till allt. Vi har fått 
specialpriser och de är som 
följer: 
Dubbelrum: €130/natt/rum 
(mån-tors natt) och €66/natt/rum 
(fre-sön natt) 
Singelrum: €128/natt/rum (mån-
tors natt) och €65/natt/rum (fre-
sön natt) 
Priserna är inklusive frukost. 
Barn under 13 bor gratis. 
VIKTIGA DATUM 
14 september: sista 
bokningsdag för Scandic med 
specialpris. 
30 september: sista dagen för 
sen kongressavgift €375 
1 november: kongressen börjar 
och anmäler du dig på plats 
kostar det €450. 
LÄNKAR 
Kongressen hemsidan: 
www.jciwc2011.be 
JCI Swedens kongresssida: 
bit.ly/bryssel 
Facebookgrupp för svenska 
deltagare: on.fb.me/swewc 
Anmälan till svenska 
delegationen: 
www.jcisweden.se/1500 
Hashtag på Twitter: #jciwc2011 

 

 

 



 

 

Det är kanske ingen underdrift att Manneken Pis är världens mest kända 
kissande pojke. Vid hans staty finns det turister alla timmar på dygnet alla 
dagar i veckan.  Det finns en hedersam heltidstjänst tillsatt för en person 
som ska ta hand om Manneken och hans garderob.  Han har en hel del 
dräkter den lilla pojken. Den sjätte juni tar han på sig den svenska 
nationaldräkten som Svenska klubben i Bryssel skänkte för några år 
sedan.  Manneken fanns kvar i början av veckan så jag tänker mig att 
han finns kvar även i november.   

Jeanneke är lite undangömd bland restauranggatorna. Många hittar den 
kissande flickan tack vare att hon sitter utanför den enorma ölbaren 
Delirium (bara ett stenkast från Scandic!). Hon är inburad men ser glad ut 
ändå och jag tycker absolut du ska leta upp henne! Hon är dessutom den 
mest centrala kissande statyn. Det ska erkännas att jag inte dubbelkollat 
att Jeanneke finns kvar. Skulle hon vara borta i november bjuder jag på 
en öl på en av de kända ölbarerna Delirium eller A La Mort Subite som 
också ligger granne med Sverigehotellet! 

 
 

 

 

Har ni inte bokat rum på Scandic är det hög tid att göra det. I veckan 
släpper hotellet de rum som inte är bokade och andra kan boka rum där. 
Ring mig så ordnar vi ett rum!  

Som alltid, har ni några funderingar är det bara till att höra av er! Jag har 
förresten hört att det ska arrangeras en Belgienrelaterad tävling på JCI 
Göteborgs hemsida snart! 

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

 

 

Nästa nyhetsbrev 
Kommer 16/10, deadline för bidrag, som mottages tacksamt, stora eller 
små, är 14/10. Återkoppling på nyhetsbrev och hemsida mottages likaså 
tacksamt till robert.aronson@jcisweden.se eller på telefon 0705-332367 

Nya medlemmar! 
Sedan senaste listan i april har vi 
fått 37 nya medlemmar. Välkomna! 

JCI Göteborg 
Rickard Blomqvist 
Jimmy Carnelind 
Johan Claeson 
Jeanette Ernering 
Christian Sjöberg 
Sebastian Stjern 
JCI Halmstad 
Ottilia Lindell 
Catharina Olsson 
JCI Solstaden 
Tommie Eriksson 
Carl-Fredrik Herö 
Daniel Jarmyr 
Per Lindhe 
Mattias Lundgren 
Henrik Sköld 
Arman Teimouri 
JCI Stockholm 
Adélaïde  Charrière 
Jonathan Blomqvist 
Ann Brobacke 
Lars Carlén 
Mikael Ekstrand 
Seth Engström 
Sami Haara 
Rasmus Källfelt 
David Lillo 
Lucy Nordqvist 
Henrik Wedberg 
JCI Stockholm City 
Richard Aliaga 
Joanna Applequist 
Samer Shisha 
JCI Uppsala 
Lotta Demker 
Anna Molin 
Karolina Sandberg 
Adam Goczkowski 
Anna Liv Jonsson 
Karin Nordlund 
Erik Zeitler 
JCI Örebro 
Elin Abelson 

 

Zinneke Pis finns på hörnet av rue des Chartreux och rue du Vieux-Marché 
Manneken Pis finns på hörnet mellan rue du Chêne och rue de l'Etuve 
Jeanneke Pis finns längst in på Impasse de la Fidélité 
Foto:Victoria Peterson 


