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   Ordföranden har ordet

Vi går mot ljusare tider, härligt!
Fortbildningen väntar med ett spännande
program av Peter o Dorthe, härliga
föreläsare!
Önskar att vi blir många med tanke på
subventionen, inte minst, aldrig har varit
större!
Önskar alla en härlig senvinter och en
springande vår framöver.
Ha det gott, vi ses i Sigtuna!
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Kallelse till SFRF:s årsmöte 27/3 2015

                  Plats: Sigtuna Folkhögskola, Uppland

                  Tid: Fredagen den 27 mars kl.16.00

                                  Dagordning inför årsmötet:
1.  Årsmötet öppnas, presentation

2.  Val av ordförande för mötet

3.  Val av sekreterare för mötet

4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, jämte ordförande skall justera protokollet

5.  Frågan om mötet har blivit behörigen kallat

6. Fastställande av dagordningen

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Kassa- och revisionsberättelse

9. Årsrapporter från olika befattningshavare

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Justering av medlemsmatrikeln

12. Fastställande av styrelsearvoden

13. Medlems- och serviceavgift för året

14. Rekommendation av behandlingsavgift

15. Inkomna motioner

16. Val av Utbildningsledare (udda år)

17. Val av  ordinarie styrelseledamöter efter de avgående

18. Val av en styrelsesuppleant

19. Val av Etiska Rådet

20. Val av forskningsansvarig

21. Val av två revisorer

22. Val av två revisorssuppleanter

23. Val av två ledamöter till valberedningen

24. Val av represanter till RiEN och NRN

25. Stadgeändringförslag

26. Övriga frågor

27. Mötet avslutas  Välkomna!
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Motion om stadgeändringar
till årsmöte 2015-03-27
Styrelsen har fem motioner till årsmötet angående förenkling av
stadgarna vad
gäller medlemskapet för medlemmar i SFRF och dess följder.
1.
§3 Medlemskap . Stycke 2a Diplomerad yrkesverksam medlem:
*kan den zonterapeut var, som är yrkesverksam och som har fullgjort den
grundutbildning i basmedicin och zonterapi som Förbundet fastställt.
Förslag
:§3 Medlemskap . Stycke 2a Diplomerad yrkesverksam medlem:
*är den medlem som har fullgjort den grundutbildning i basmedicin och
zonterapi som Förbundet fastställt.
2.
§3 c Medlemskap.
Förslag: Auktorisationsprov stryks ur stadgarna.
3.
Stycke 4 Avgifter.
*Auktoriserad yrkesverksam medlem betalar hel årsavgift
*Diplomerad yrkesverksam medlem betalar hel årsavgift
* Stödjande /vilande medlem betalar avgift som beslutas på årsmötet
*Elev vid av Förbundet godkänd skola betalar avgift som beslutats av
årsmötet
*Den som söker medlemskap 1/7eller därefter betalar halv avgift för
inträdesåret
Förslag :
Stycke 4 Avgifter.
*Yrkesverksam medlem betalar hel årsavgift
* Stödjande /studerande medlem betalar avgift som beslutas på årsmötet
*Den som söker medlemskap 1/7eller därefter betalar halv avgift för
inträdesåret
4.
Förslag:
§4 Examensnämnden stryks helt ur stadgarna
5.
§16 Medlemstidning
”Redaktören skall intaga manus från styrelsen”.
”Tidskriften skall om möjligt utges med 4 nummer per år”.
Förslag:
§16 Medlemstidning
”Redaktören skall intaga manus från alla medlemmar i Förbundet.”
”Tidskriften skall om möjligt utges med 3-4 nummer per år”.

Skickar med en lös röstsedel med de fem motionerna! Kryssa för ja respektive nej vid de fem punkterna.

Röstsedeln måste vara styrelsen tillhanda senast fredag 27/3 2015 kl.12.00 för att vara giltig

Röstberättigade år auktoriserade /diplomerade medlemmar  / Styrelsen
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Inrätta ett oberoende
Folkhälsoråd
27 Jan, 2015 By Admin 8 Comments

DEBATT OCH HÄLSA.

Forskare har åter slagit larm om bristen på det
livsviktiga D-vitaminet hos Sveriges befolkning
under vinterhalvåret. De uppmanar
Livsmedelsverket att agera men de gör ingenting.
Myndigheten har istället visat ett kompakt
ointresse för sambandet mellan näringstillskott,
hälsa och förebyggandet av sjukdomar. Därför
behövs ett oberoende Folkhälsoråd, skriver Sanna
Ehdin Anandala, PhD, immunolog och författare.
Text: Sanna Ehdin Anandala, PhD, immunolog och
författare | Foto: JenC.Hilner
Enda sättet att komma vidare är att ansvariga
politiker tillsätter ett Folkhälsoråd med de svenska
forskare, läkare och professorer som är kompetenta i
modern kost- och näringsforskning. Först då kan vi få
upp ämnet kost och näring på den internationellt
professionella nivå som det förtjänar och svenska
folket kan få tillgång till vettiga ochuppdaterade
näringsråd.
Förtroende för den svenska Livsmedelsverket är
sedan länge lågt, men nu reagerar även läkarkåren och
forskare starkt på Livsmedelsverkets nonchalanta sätt
att hantera livsviktig hälsoinformation. I ett par
uppmärksammade debattartiklar på SvD Brännpunkt i
januari har fyra forskare slagit larm om att stora delar
av Sveriges befolkning sannolikt har brist på det
livsviktiga D-vitaminet (”Brist på D-vitamin måste tas
på allvar”). Det har allvarliga konsekvenser för
folkhälsan, med ökad risk för åtskilliga sjukdomar
som: MS, diabetes, demens, tarmcancer, schizofreni,
fetma, autism och depression, men tyvärr kommer
ingenting att ske.

Det svenska Livsmedelsverket (SLV) har gång på
gång demonstrerat sin nonchalans för betydelsen av
tillskott med vitaminer och mineraler – både i
preventivt, sjukdomsförebyggande syfte eller för att
skapa en god och stark hälsa. Problemet som
forskarna Jonatan Salter ochPeter
Sundström skriver om är att de gränsvärden för
kosttillskott som SLV anger må vara tillräckligt för att
förhindra engelska sjukan, men räcker inte för att
skydda mot allvarliga sjukdomar (se även
artikeln ”Farlig polarisering kring D-vitamin”).
Vet du hur SLV gått tillväga för att bestämma
gränsvärdena för våra kosttillskott? De har sett vad
folk har i sina matkorgar när de handlar och sett vad
folk har på tallriken, och sedan räknat baklänges för att
sätta gränsvärdena. Det är fullkomligt ovetenskapligt
och har noll koppling till några hälsofaktorer.
När det gäller C-vitamin är det lika
dåligt. SLV rekommenderar 75 mg (0,075 gram) per
dag, vilket är satt för att hålla skörbjugg borta, men
knappast för att motsvara kroppens behov. Nästan alla
djurarter, från insekter till däggdjur, producerar sitt
eget C-vitamin och utifrån djurens C-
vitaminproduktion menar flera forskare att människors
dagsbehov är 2–13 gram C-vitamin – beroende på
ålder, stress och sjukdomar. C-vitamin är essentiellt
för immunförsvaret och starka slemhinnor och behövs
därför för att höja motståndskraften mot infektioner.
Men få saker är så viktiga för hälsan och
självläkningen som just D-vitamin. D-vitamin är
unikt bland vitaminerna, för det är ett steroidhormon,
samma som våra könshormoner testosteron och
östrogen. Vi har 30 000 gener i kroppen och vitamin D
påverkar 2 000 av dem. Det är allvarligt att en
fjärdedel av svenska skolbarn har D-vitaminbrist (data
för åttaåringar från 2011). Precis som forskarna skriver
ska dels nya rekommendationer utfärdas och anslag
ges till fler studier, för sjukdom och nedsatt
arbetskapacitet kostar samhället och företagen
oerhörda summor.
Men D-vitaminfrågan är ”ingens bord” trots att D-
vitaminbrist kan kopplas till många allvarliga
sjukdomar och utvecklingsstörningar. Det är inte
acceptabelt i ett högstående och kompetent samhälle
som det svenska.

http://www.ehdin.com/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ta-ansvar-for-d-vitaminbrist_4260661.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ta-ansvar-for-d-vitaminbrist_4260661.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/farlig-polarisering-kring-d-vitamin_4276079.svd
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Livsmedelsverket finansieras av
livsmedelsindustrin
Grundproblemet är att SLV inte är ett statligt verk
i egentlig betydelse, utan dess verksamhet
finansieras till största delen av livsmedelsindustrin.
Det borgar inte för en neutral syn på kost och
näring och mycket riktigt är Livsmedelsverkets syn
präglad av att deras sakkunniga professorer under
många år haft har avlönats av margarinindustrin.
När det avslöjades för ett par år sedan fick två av
dem avgå, men skadorna hade ju redan skett – och var
är deras neutralitet och saklighet? Till exempel
fortsätter SLV atttvångsrekommendera margarin till
alla skolbarn trots att forskning saknas som visar
några positiva hälsoeffekter av margarin.
SBU (Statens beredning för medicinsk
utvärdering) erkände i sin svenska expertutredning
2013 att lågkolhydratkost ger snabbare viktminskning
än andra dieter, till synes utan farliga effekter utan
snarare med förbättrade hälsovärden.
Livsmedelsverket har under många decennier
varnat för mättade fetter, när de mättade fetterna har
en rad positiva hälsoeffekter för immunsystemet,
benbildningen, god lungutveckling och effektiv
användning av de essentiella fettsyrorna.
SLV har tvärtom gett fettsnåla och kolhydratrika
kostråd sedan 1970-talet, vilket resulterat i en
tredubbling av antalet överviktiga och fetman
femdubblades i Sverige mellan 1969 och 2005. Idag
är varannan man och en tredjedel av kvinnorna är
överviktiga, och det är inget fel på våra gener utan
felaktiga kostråd. Detta har skapat en rad
följdsjukdomar, enorma kostnader och stort personligt
lidande. Enbart psykisk ohälsa kostar 70 miljarder om
året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och
omsorg.
SLV är också ansvariga för att flera årskullar
ungdomar på 1980-talet gjordes till glutenallergiker i
Sverige, eftersom de rekommenderade en välling som
hade för högt gluteninnehåll.
Vi behöver ett nytt och
fräscht Folkhälsoråd
Det svenska folket behöver ett nytt
”Folkhälsoråd” som är uppdaterat i modern,
internationell nutrition och inte finansierat av

industrins kommersiella intressen. Det finns tillräcklig
kompetens i modern nutritionsforskning i Sverige för
detta.
Ett exempel är de 26 olika läkare och forskare i en
artikel i Nutrition 2014 som krävde att
lågkolhydratkost bör vara förstahandsalternativet vid
såväl typ 2- som typ 1-diabetes.
För att vända den negativa sjukdomstrenden
behöver vi ett ”Folkhälsoråd” som lyfter fram nya
vetenskapliga data om kost, näring och hälsa och
ger uppdaterade rekommendationer till den
svenska befolkningen. Som ger sakligt inriktade
hälsoråd som stärker det friska – och därigenom
motverka ohälsa och utvecklingen av sjukdomar.
Ett annat exempel där ett Folkhälsoråd kan göra
skillnad är att lyfta fram att brist på B-vitamin, D-
vitamin och omega-3 fettsyror (DHA) kan ge
nedstämdhet och depression, varför matvanor och
näringsstatus borde utvärderas hos personer som söker
hjälp mot dessa symtom.
Våra skattemedel betalar för att få en adekvat
sjukvård och i det borde även ingå den bästa
möjliga informationen om vad som skapar en
hälsofrämjande livsstil. Låt oss få detta nu!
Text: Sanna Ehdin Anandala, PhD, immunolog och
författare

http://www.ehdin.com/
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En läkemedelsskandal utan
motstycke som stormedierna
inte kommer att rapportera om
28 Jan, 2015 By Red 37 Comments

I

och med juristen Thomas Arvidssons artikel
idag ”Omfattande fusk vid godkännandet av
läkemedel avslöjat…” blir det tydligt att
läkemedelsindustrins kvacksalveri inte bara är ett
exempel på organiserad ekonomisk brottslighet
utan även på att Big Pharma inte drar sig för att
utsätta miljontals patienter för hälsorisker.
Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad kl 11:21 den 28
jan 2015
Alla dessa patienter över hela Europa har i åratal
tagit verkningslösa ”kemiska preparat” varav många
dessutom har gett biverkningar. Per definition är
detta kvacksalveri.
Nu dras 876 st generika omedelbart bort från den
europeiska marknaden eftersom de godkänts genom
fuskprövningar och tagits fram genom
fusktillverkning. Nyheten är av enormt allmänt
intresse, men det enda som hittills dykt upp är notiser
i Dagens Medicin, Svensk Farmaci, Life Science
Sweden och LäkemedelsVärlden som bara nämner
att 16-17 läkemedel dras bort från den svenska
marknaden. Informationen baseras i sin tur på det
mycket
nedtonadepressmeddelande som Läkemedelsverket p
ublicerat på sin hemsida. Ingen av journalisterna har
gjort någon research utan endast
agerat policyskribenter.
Det europeiska
läkemedelverkets pressmeddelande är betydligt mer
sanningsenligt.

Mainstream media tyst
Det kommer att stanna där. De svenska dags- och
kvällsmedierna kommer förmodligen inte alls att
rapportera om skandalen. Det finns inga skäl att
tro det.
De större medierna har dessutom fullt upp med att
trakassera elöverkänsliga eller försöka hitta fel på
något ofarligt kosttillskott.
Elina Rönnemaa, utredare på Läkemedelsverket
menar, som förväntat, att det inte alls är någon fara för
patienterna. Hon uttrycker sig ”balanserat” och
svepande:
”De har genomgått kvalitetskontroller på
andra platser och medför ingen risk för
patienterna så de kan fortsätta att ta de
läkemedel de har utskrivna. Däremot
kommer de få andra läkemedel nästa gång
de hämtar ut nya.” / ”Stort antal läkemedel
dras in”, Samuel Lagercrantz, Dagens
Medicin
Det spelar alltså ingen roll enligt Läkemedelsverket
att 1000-tals svenska patienter ätit verkningslösa
kvacksalverimediciner. Vad som menas med ”andra
platser” är en gåta. Patienterna som lurats ska istället
lugnas ned ute på Vårdcentralerna.
Ingert Nilsson på LäkemedelsVärlden rapporterar
med samma lugnande ord i artikeln”Säljtillstånd
återkallas på grund av fusk”. Ingen fara alltså.
Varken LäkemedelsVärlden eller Dagens
Medicin nämner att det egentligen handlar om 876
läkemedel i Europa.
Man kan enkelt föreställa sig mediernas, politikernas
och myndigheternas reaktion om det avslöjats att 876
st alternativa preparat baserats på fuskforskning.
Hur många som skadats eller avlidit på grund av
dessa 876 fuskmediciner är oklart och det kommer
sannolikt inte heller att undersökas av ansvariga
myndigheter.
Text: Torbjörn Sassersson

http://newsvoice.se/author/torbjornsassersson-com/
http://newsvoice.se/2015/01/28/omfattande-fusk-vid-godkannandet-av-lakemedel-avslojat-876-mediciner-forbjuds/
http://newsvoice.se/2015/01/28/omfattande-fusk-vid-godkannandet-av-lakemedel-avslojat-876-mediciner-forbjuds/
http://vetapedia.se/kvacksalveri-kvacksalvare/
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Marknadsforingstillstandet-aterkallas-for-flera-generiska-lakemedel-pa-grund-av-bristfalliga-studier/
http://vetapedia.se/policyskribent/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/01/news_detail_002256.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://newsvoice.se/2015/01/27/nationellt-mediadrev-januari-2015-mot-eloverkansliga/
http://newsvoice.se/2011/04/26/kosttillskott-gav-noll-doda-medan-lakemedel-tog-784-000-liv/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/01/23/stort-antal-lakemedel-dras-in/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/01/23/stort-antal-lakemedel-dras-in/
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/saljtillstand-aterkallas-pa-grund-av-fusk-13816
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/saljtillstand-aterkallas-pa-grund-av-fusk-13816
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Dagens sjukvårdssystem är extremt dyrt och botar
för få patienter. Det skriver Sanna Ehdin Anandala
i sin första artikel om svensk sjukvård. Hälso- och
sjukvårdskostnaderna skenar. Den tredje främsta
dödsorsaken i västvärlden är biverkningar av
läkemedel, vid korrekt dos. Därför är hela
utgångspunkten för angrepp på och diskussioner
om alternativmedicinens varande och ve helt fel.
Vänd på perspektivet och granska istället det
befintliga, toxiska systemet.
Text: Sanna Ehdin Anandala, PhD, föreläsare och
författare (aktuell med nya Självläkande människan) |
Foto: Kate Gabor Photography | Uppd. kl 14:02, 13
feb 2015
Läkemedel utmålas som lösningen – men vi läker
inte av läkemedel, för de är designade för att åtgärda
symptomen, inte orsaken.
Debattartikeln i Sydsvenskan den 25 januari av Ulla
Premmert om de antroposofiska läkemedlens effekt
och plats inom antroposifiska vården var viktig och
bra. Den visar tydligt hur Sverige ligger i bakvattnet i
ett internationellt perspektiv, men vi behöver vända på
steken för den debatt som pågår överallt i media – med
ifrågasättande av komplementär och alternativ medicin
(KAM) – missar helt den stora frågan. De godkända
läkemedlens dokumenterade giftighet, vilka ändå
får fortsätta att säljas.
Läkemedel är den tredje största dödsorsaken i
Västvärlden – och det vid korrekt dosering. Enligt
professorn och överläkaren Yngve Gustafson vid
Umeå universitetssjukhus uppgårkostnaden för
biverkningar av läkemedel till 15 miljarder kronor
per år i Sverige. Kostnaderna för kroniska sjukdomar
beräknas uppgå till hela 70 procent av de totala
hälsovårdskostnaderna, sjukdomar där sjukvården
huvudsakligen skriver ut symptomdämpande medel
som bara skapar ännu fler ”sjukdomar”. Kroniska

sjukdomar utgör även den vanligaste dödsorsaken i
Sverige.
Ett av världens mest använda substanser mot
värk, paracetamol, kan störa hjärnans utveckling och
ge beteendeförändringar i vuxen ålder. Forskare har
även visat att risken för att ADHD ökar om mamman
ätit Paracetamol under
graviditeten. Paracetamol finns
i Alvedon,Panodil, Pamol och Reliv. Denna
information kom för ett år sedan, ändå har ingenting
skett.
I Sverige ökade förgiftningarna med
paracetamol med 87 procent 2009-2012, när de
släpptes fria på bensinstationer, livsmedelsaffärer och
kiosker! Paracetamol är den vanligaste orsaken till
akut leversvikt i USA.
Nu förbjuder Storbritannien all receptfri försäljning
av en vanlig värktablett. Det gäller det verksamma
ämnet diklofenak, vilket har visats ge en klart ökad
risk för kardiovaskulära biverkningar som exempelvis
hjärtinfarkt och stroke. Tre av de mest kända
läkemedlen i Sverige med detta ämne
är Voltaren, Arthrotec och Eeze. Apoteken fick 48
timmar på sig att plocka bort preparaten från hyllorna,
med samma ämne får fortfarande säljas receptfritt i
Sverige.
Faktum är att läkemedel, vilka genomgått
erfordrade studier som ska bevisa dess effektivitet
som symptomlindrare, i väldigt många fall ger
allvarliga biverkningar och dödsfall. Uppenbart
giftiga läkemedel fortsätter alltså att säljas –
medan man går efter och vill begränsa ofarliga
medel som kosttillskott och homeopati, men ingen
blir förgiftad av näringsrika kosttillskott.
Det alternativa ifrågasatts, men det som ingår i det
befintliga sjukvårdssystemets tänkande accepteras
och tillåts trots stora risker och många dödsfall.
Ett annat exempel är att inga vacciner har genomgått
någon randomiserad dubbelblind placebokontrollerad
prövning, vilket ju är ledstjärnan i den
evidensbaserade medicinen och erkänns
av Läkemedelsboken 2014. Vaccinering är bara en
teori, inte en dogm eller något verifierat och ändå
köps vaccin in för mångmiljardbelopp av svenska
staten.

http://newsvoice.se/2015/02/03/sanna-ehdin-anandala-vill-revidera-en-svensk-sjukvard-med-allvarliga-systemfel-del-1/
http://ehdin.com/?navid=208&sub=4
http://kategabor.se/
http://www.sydsvenskan.se/asikter/djup-misstro-mot-alternativ-medicin--trots-att-den-hjalpt-hundratusentals/
http://newsvoice.se/2014/11/22/lakemedelsboken-2014-bekraftar-det-saknas-bevis-for-att-vaccin-fungerar/
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Nyligen avslöjades ett omfattande fusk och 876 st
läkemedel tas omedelbart bort från den europeiska
marknaden eftersom de godkänts genom
fuskprövningar och tagits fram genom
fusktillverkning. Patienter har i åratal tagit
verkningslösa ”kemiska preparat” varav många med
biverkningar. Är inte det kvacksalveri?
Det är rena upp och nervända världen. Vi har rätt
att kräva att de läkemedel som är godkända inte ska ge
allvarliga biverkningar och död. Vi har rätt att få köpa
och ta ofarliga vitaminer, mineraler och andra
kosttillskott – även i doser som är högre än de sjukt
låga gränsvärden som livsmedelsverket satt.
Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott,
men enligt senaste rapporten från USA:s
giftinformationscentral orsakades inte ett enda
dödsfall av kosttillskott.
Man kräver att de homeopatiska
medlen vid Vidarkliniken ska testas och bevisas
verksamma, men homeopati som princip har visats sig
vara vetenskapligt bevisad och den fungerar även på
djur. Således är det inte placebo.
Läkemedel utmålas som lösningen mot sjukdomar.
Men vi läker inte av läkemedel, för de är designade
för att åtgärda symptomen – inte orsaken.

Varför bugar och bockar vi för ett system som
uppenbart inte är bra för oss, som inte sätter fokus på
att främjar en god hälsa – utan enbart går på det sjuka
och söker fler sjukdomar? Ett system som är
astronomiskt dyrt och som rent av är giftigt. Ett system
baserat på medel som dödar mängder av människor.
Hur kan vi tillåta det?
Jag föreslår att man tillsätter en oberoende utredning
av hela systemet – vad får vi egentligen för alla pengar
som plöjs ner och varför letar man inte efter alternativ
som är milda för kroppen och fungerar? Alternativ
som är naturliga och kan tas upp och användas av vår
kropps frisksystem, vilket är miljoner år gammalt och
mycket sofistikerat.
Det är de facto ämnen från naturen som gör att vi
läker; näringen i maten och örter, tillskott av
koncentrerade vitaminer, mineraler etc, inget annat.
Människan har utvecklats ur naturen och dess
beståndsdelar är också det som håller oss vid liv och
gör att vi läker. Så enkelt är det. Allt som stärker det
friska och den självläkande kraften skapar läkning. Låt
oss vända på steken och sätta fokus på detta!
Text: Sanna Ehdin Anandala, PhD, föreläsare och
författare (aktuell med nya Självläkande människan)
Del 3 i artikelserien ger grunderna för läkning och
visar på principer i ett fungerande hälsosystem.

http://ehdin.com/?navid=208&sub=4
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Hur ser vårt förbund ut idag, har vi någon
framtid?
Det är frågor som vi kommer att diskutera på
årsmötet.
Problemet är att vi får inte nya medlemmar i den
utsträckning som det slutar medlemmar .
Antingen blir de som slutar passiva eller så slutar
de helt. Detta är helt naturligt.
Styrelsen har bjudit in medlemmar och icke
medlemmar till våra fortbildningsdagar och vad
jag vet i skrivande stund så verkar det inte bli
några andra än våra medlemmar.
Är ämnet ointressant? Tror inte det !

Har informationen kommit ut till andra terapeuter
i tillräcklig omfattning? Tror inte det !
Vad jag däremot förstår är att
komplementärmedicinare  inte kan enas i en
gemensam kamp mot samhällets normala normer .
Samla oss under gemensamma krafter det kan vi
bara inte, punkt slut!
Så får det bli . Den ene är väl bättre än den andre!

Vi , SFRF, står för kvalite’, fortbildning årligen
och en härlig gemenskap. Vi,medlemmarna,
bestämmer själva vad vi skall göra med pengarna
som förbundet har.  Skön känsla………..!
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Styrelsen  fr.vä. Anna Doris  Stefan  Karin  Christina saknas : Anette

    Snart…………….!


