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Styrelseledamöter 2017
Stefan Bokström  ordförande 0705867949  stefanbtcm@gmail.com

Anette Ivarsson  kassör 070-7998885 naturzonen.anette@gmail.com

Pia Ericson  sekreterare 070-9204082 info@zonterapia.se

Doris johansson ledamot / Utbildning 070-3989949 dorisalt.behandling@telia.com

Christina Jakobsson ledamot / Fortbildning 0736-578224 info@naturhalsa-cj.se

Karin Lycke suppleant / forskning 08-712 70 00 karin@karinlycke.com

Ansvarsförsäkringen!
Om försäkring ej tages via SFRF! Vänligen
skicka kopia på erlagd försäkring från annat
förbund/försäkringsbolag

Viktigt! Alla aktiva medlemmar
skall ha en ansvarsförsäkring!

Svenska Fotzonterapi-Reflexologiförbundet
SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå | Tel: 090-46949

zonterapi.nu

Kalendarium 2017
SFRF: årsmöte/Fortbildning 24-26/3

RiEN: Agm, Amsterdam 20-21/5

NRN:  Rimbo  27/1

ICR:  Taihung, Taiwan sept 2017

Meddela oss om du har

mail/adressändrin
gar!

Snälla betala din

medlemsavgift i tid då
 sparar

du tid för kassö
ren

Länkar till intressanta hemsidor:
www.icr-reflexology.org

www.fdz.dk

www.vifab.dk

www.lakareutangranser.org

www.reflexology-europe.org

www.nnh.no

Ligger nedbäddad och skriver dessa rader…….. Påminner om årsmöte /fortbildning
Alla Hjätligt välkomna till dessa trevliga dagar! Röstsedel som bilaga, för de som ej
tänker komma till årsmötet gällande motionen för medlemsavgiften.

KAM är en återkommande fråga. Inbjudan ser ni längre fram i tidningen.

Någon av våra medlemmar som är intresserad att deltaga på mötet? Hör av er till
Stefan /RoseMarie. Förbundet betalar givetvis kostnaderna till mötet!

Må gott så ses vi den 24-26/3 i Vara!  Hälsningar  Stefan B. Ordf.
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Motion till Årsmötet 2017

Motionen gäller medlemsavgiften

Motion

Stadgeändring §5

Årsavgift till SFRF fastställes av årsmötet
Avgiften betalas 1 gång per år senast den 31 Januari

Medlemmar som inte betalat sin avgift i tid erhåller en påminnelse
2:a veckan i Februari,
Om betalning ej sker strykes medlemmen ur gällande
medlemsregister och får därefter ej använda sig av Förbundets
emblem.
Den som söker medlemskap 1 Juli eller därefter, betalar halv
medlemsavgift för inträdesåret.

Ni som ej kommer med på årsmötet har möjlighet att poströsta!

Skicka in bilagan/röstsedeln som bifogas till

 Stefan Bokström Ejderstigen 5 302 70 Halmstad eller senast 16.00 24/3 på Årsmötet i Vara.

Kö till vallokalen…………
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Energiflödesterapi

Under den här kursen används främst
energisystemet på händerna. Byolmeridianer är
reflektioner av de kroppsmeridianer som
används i traditionell kinesisk akupunktur. Man
kommer alltså åt hela meridiansystemet från
händerna. Fördelen med byolmeridianer är att
man ser resultat snabbt, det innebär att de bland
annat är effektiva för att avgöra om det är
överskott eller underskott i meridianer. Flera olika
analysmetoder ingår i kursen.
Översikt över kroppens energisystem enligt
Treursprung.
Placering och funktion hos kroppsmeridianerna
enligt TCM (traditionell kinesisk medicin) och Su
Jok (Onnuri Medicin).
Placering av byolmeridianer.
Sex Ki-teori enligt Su Jok (Onnuri Medicin).
Sex Ki klassificering av bl a: inre organ,
meridianer, chakran, funktionella system,
huvudsakliga symptom, känslomässigt tillstånd
och mentalt tillstånd.

Analys med hjälp av:
Muskelmeridianer
Applikationsdiagnos
Manifestationer av Sex Ki
Meridianklockan
Behandlingsplan med hjälp av axlar enligt Sex
Ki.
Behandling med Energiflödesterapi på
meridianer, och lokala områden med hjälp av
magneter, färg, pulserande ljus, moxa och frön.

Om Bo Engborg:

Bo är diplomerad i shiatsu (1982) och akupressur
(1983) och Su Jok (2000). Han har en
mottagning i Bagarmossen där han arbetar med
kroppsterapier, hälsoanalyser och näringsterapi.
Sedan 3 år är han rektor för Nordiskt
Näringscenter som bedriver kurser och
utbildningar inom kost, näring och
alternativmedicin.

SUJOK med Bo Engborg
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Anmälan till SRFR:s fortbildning
24-26 mars 2017

Fortbildningen i år blir Su Jok med Bo Engborg

Plats: Vara Folkhögskola
Pris:   2900 kr för kurs och helpension.

Tid: Vi samlas som vanligt på fredagen kl.15 med fika.  Årsmöte kl. 16.

¤ Jag önskar vegetarisk mat…………
¤ Annan kost/ev allergier………………………...

 Inga bänkar behöver tas med i år!

Namn: ………………………………………………………………….......................
Adress: ………………………………………………………………………………..
Postadress: …………………………………………………………………................
Mail: ..………………………………………………………………………................
Tel.nr:………………………………………………………………………………….

Skicka eller  maila/scanna in denna blankett till:
Christina Jakobsson
Vintergatan 30
504 60 Borås
Tel. 033-131908, 0736-578224  (det går bra att fota eller scanna av anmälan)
Mail: naturhalsa@yahoo.se

Anmälan ska vara SFRF tillhanda senast 3/3. Anmälningsavgiften på 500 kr betalas till SFRF:s
bankgiro 372-9480. Anmälningavgiften återfås ej vid avbokning!

Resterande summa betalas före kursstart.
Om du vill delbetala, kontakta kassören Anette Ivarsson.
Obs! Skriv hela ditt namn, inte enbart firmanamn.

Glöm inte ta med vinster till lotteriet på lördag kväll.

VARMT VÄLKOMMEN!
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KAM 2017 Mötet

Hej alla förbund och berörda inom KAM

Vi har nu planerat en eftermiddag och kväll tillsammans med oss Kamvänner.
Tanken är att vi ska växa tillsammans. Vi ber er därför att snarast bjuda in alla era medlemmar att
närvara till årsmötet. Se bifogad inbjudan.
Vi ber er också uppge vem som är er representant på årsmötet så att vi kan ge den personen ett röstkort.

Vi inleder med föreläsningen som vi tror vi alla kan ha nytta av med Johanna Bjurström. Hon är en
mycket erfaren och uppskattad föreläsare, se hennes hemsida, finns på kallelsen.

KAM`s Visions panel. Tanken med den är att vi har ”två runder”. I den första får de olika förbunden
presentera sig och sin verksamhet, för att vi alla ska lära känna varann bättre.
I andra rundan så byter vi stol och representanterna berätta vad dom önskar bidra med till KAM samt
vad som de tycker är viktigt för det kommande året. De förslag som framkommer under andra rundan
får sedan ligga som grund till KAM´s verksamhetsplan för 2017.
Till det behöver vi snarast får veta namn och kontaktuppgifter till den personen som ni utser. Dels till
panelen och som ledamot i KAM´s styrelse, kan med fördel vara samma person.

Var och en bokar själva sina hotellrum, snarast. Vi förhandlar dock med hotellet just nu att vi ska få ett
lägre pris.

För kontakt och svar vänligen kontakta:
Irèn Svensson-Nylèn, tfn:  070-582 12 11, mejl: iren.svensson.nylen@hotmail.com
Monika Swärd, tfn: 0708-33 89 14, mejl: monika@phenix.se

O.S.A. före den 27 februari 2017, Tack på förhand

VI ÄR KAM 2017
SFRF – Svenska Fotzon- och Reflexologiförbundet
SNS – Svenska Naturmedicinsks Sällskapet
NMTF – Närings Medicinska Terapeut Förbundet
SHR – Svenska Homeopaters Riksförbund
NHF – Nordiska Homeopat Förbundet

KAM-möte
SFRF är medlem i KAM som förening men ej våra medlemmar. Om man
som medlem vill ansluta sig till KAM, gör man det personligen till KAM.
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   KAM verkar för:

• Att skapa  ett gemensamt nordiskt regelverk.

• Att behandla komplementär-och alternativmedicinska frågor inom
EU.

• Att sprida information och öka  patientsäkerheten när det gäller
 komplementära- och  alternativmedicinska behandlingsmetoder.

• Att skapa en dialog mellan utövare av komplementära- och
 alternativmedicinska behandlingsmetoder och berörda
 myndigheter i fackliga, etiska och juridiska frågor samt i
 utbildningsfrågor.

• Att befrämja rätten för yrkesverksamma terapeuter att få
 utöva komplementär- och alternativmedicinska terapier i
 Sverige.

• Att ge individen rätt att fritt välja terapiform, oavsett ålder.

• Att försvara individens rätt till valfrihet inom sjukvården.

• Att avskaffa moms på komplementär- och
 alternativmedicinska behandlingar.

• Att bejaka en god utbildningsnivå hos de ingående
 förbundens medlemmar.

• Att få komplementär- och  alternativmedicinska
 behandlingsformer erkända av regering och riksdag.

 Välkommen att bli en del av den  miljövänliga framtiden!Välkomna!

KAM –Kommitèn för komplementär och alternativmedicin, håller den  3 mars  2017 årsmöte på Frey
 Hotell, Bryggargatan 12 i Stockholm.

Välkommen som deltagare på  en intressant KAM-dag.

Under dagen får du träffa spännande personer för att få höra hur de tänker och  planerar arbeta
 vidare för våran bransch inom komplementär-och alternativ medicin. Vi har även en
 paneldebatt där en representant från ditt förbund får fråga de frågor som är aktuella
 för erat yrke. KAM`s-årsmöte som är öppet för alla medlemmar i de förbund som är
 medlemmar i KAM.  För att avsluta kvällen  med mysigt gemansamt mingel, som är öppet
 för alla.

ANMÄLAN: Se längre ner i brevet. PRIS: 150 kr, i det ingår evenemanget, 1 års medlamskap i
 KAM´s vänner och fika. Beloppet betalas in på PG. 486 14 88-7, KAM´s vänner, kom ihåg

 att uppge namn. KOSTNADS FRITT: är årsmötet och kvällens mingel Program 13.00-14.00
 Marknadsför dig i Socialamedier Matnyttig föreläsning med Johanna Bjurström (SHR) om
 hur du når ut på socialamedior som terapeut. www.johannabjurstrom.se 14.15-15.30
 KAM´s Visions panel  Representanterna presenterar  sina förbund, för att vi sedan
 ser vad  vi vill och  sätter KAM´s vision och  marknadsplan för 2017. Konfrecier Monika
Swärd 16.00-17.30 KAM´s årsmöte 18.00-och framåt Kvällsmingel

Vänligen Kam styrelse.

För kontakt och svar vänligen kontakta: Irèn Svensson-Nylèn, tfn: 070-582 12 11, mejl:
 iren.svensson.nylen@hotmail.com Monika Swärd, tfn: 0708-33 89 14, mejl:
 monika@phenix.se
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Hej! Man kan tycka vad man vill men visst är det ett glatt gäng!!


