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           2016
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NRN:      27/1-2017, Stockholm
ICR:        sept 2017, Taiwan
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               Kallelse till SFRF:s Årsmöte 2016
                                Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping

                                               Tid: Fredagen den 8 April  kl. 16.00 2016

                                                      Dagordning inför årsmötet:

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera

protokollet.
5. Frågan om mötet har blivit behörigen kallat
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Kassa- och revisionsberättelse
9. Förbundsexpeditionens årsrapport
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Justering av medlemsmatrikeln
12. Fastställande av styrelsearvoden
13. Medlems-och serviceavgift för året
14. Fastställande av rekommenderad behandlingsavgift
15. Val av utbildningsledare (udda år)
16. Val av ordinarie styrelseledamöter efter de avgående
17. Val av två styrelsesuppleanter
18. Val av revisor
19.  Val av revisorssuppleanter
20.  Val av två ledamöter till valberedningen
21.  Inkomna motioner
22.  Stadgeändringsförslag
23.  Övriga frågor
24.   Mötet avslutas

         Välkomna!
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Anmälan till SRFR:s fortbildning
8-10 april 2016

Fortbildningen i år blir med föreläsningar och Workshop! Se inbjudan i Reflexzoner.
Vi kommer även i år bjuda in zonterapeuter från andra förbund. Därför är det viktigt att Du anmäler dig i tid!
Senast 7/3 för att kunna bereda SFRF:s medlemmar företräde till platserna.

Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping.
Pris:  Dubbelrum 2200 kr för helpension.
          Enkelrum 2500 kr för helpension.

Tid: Föreläsningarna börjar lördag kl 09 tom söndag ca kl 15. Men vi samlas som vanligt på fredagen
kl.15 med fika.  Årsmöte kl. 16.

¤ Jag önskar vegetarisk mat…………
¤ Annan kost/ev allergier………………………...
¤ Jag önskar bo i enkelrum………….
¤ Jag önskar bo i dubbelrum tillsammans med…………………………………….
 Inga bänkar behöver medtagas i år!

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

OBS!  Skicka eller  maila in denna blankett senast 7/3 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
Du kan även anmäla på hemsidan www.zonterapi.nu

Anmälan ska vara SFRF tillhanda senast 7/3 2016, genom att sätta in 500 kr på SFRF:s bankgiro 372-
9480. Anmälningavgiften återfås ej vid avbokning!
Resterande summa betalas senast 8/4.
Obs! Skriv hela ditt namn, inte enbart firmanamn.Om du vill delbetala, kontakta kassören, Anette Ivarsson.
Glöm inte ta med vinster till lotteriet på lördag kväll.

VARMT VÄLKOMMEN!

Fortbildning/Årsmöte Jönköping 2016
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Presentation

Jag heter Lena Larsson och här följer en
presentation av mig.

Efter många år som Inköpsansvarig på ett
elektronikföretag med samma problem i
kroppen som de flesta kontorsråttor så
började jag intressera mig för hur kroppen
fungerar och varför det blir fel ibland.

Jag började min bana som terapeut och
pluggade kropp och knopp. Meditation har jag
hållit på med i snart 30 år och där ingår
mental träning. Jag är instruktör i Qi-gong,
vattengympa, styrketräning i grupp och Yoga.
Detta för att jag av naturen är en lat människa
och säkraste sättet att hänga i med träningen
är att vara instruktör, då kan jag inte skolka.

Så träffade jag på den berömda ”väggen”
hösten -99 och eftersom jag är en ganska
envis människa så gick jag inte in i den utan
rusade i full fart. Smällen blev hård och det
tog ett tag att komma upp på fötterna. Men nu
med ännu större intresse för hur vi fungerar.
En lång rad av utbildningar tog sin början och
för varje kurs jag gick upptäckte jag ju flera
luckor i min kunskapsbank.
Jag har genom åren gått en lång rad
grundkurser för att få en inblick i vad det
handlar om, bland annat en 16 dagars
grundkurs i Kinesiologi, en 7 dagars
KranioSakral kurs med Upledger. Nu har jag
under åren samlat på mig en hel pärm med
diplom.

Det kan tyckas att jag hattat lite hit och dit
men jag har faktiskt en röd tråd, även om den
ser trasslig ut ibland. Jag började med
muskler = massageterapeut, vidare med leder
och organ = zonterapeut och div fördjupningar

i båda områdena. Och Basmedicin såklart. Så
blev det Ansiktszonterapi och nu senast
Kostrådgivare med inriktning LCHF.

För sju år sedan gick jag tillbaka 40 % till mitt
gamla yrke som inköpare och nu på ett
hälsokostföretag, ja det var som att gå en
grundlig utbildning i vitaminer och mineraler.
Jag jobbade med det i fem år och slutade för
snart 2 år sedan för nu hade jag verkligen för
få timmar på ett dygn.

Jag började ringa in kroppen!!!

Nu försöker jag skräddarsy mina behandlingar
för att nå bästa resultatet för kunden som
kommer till mig.
Och Fertiliteter har blivit ett stort intresse
idag och jag har för tillfället två gravida en
som ska nedkomma i månadsskiftet maj/juni
och en som just har ”plussat” på stickan. Och

          Stafetterapeuten har återuppstått !
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två som jag just startat med.
Och dessutom två nästan nyfödda, en veckan
före jul och en nu 1 Februari.

Jag blir lika glad varje gång det blir ett
positivt resultat och att några hör av sig och
skickar bilder och tackar.

Åh, det finns några fler intressen här i livet,
två små Papillon tjejer som börjar bli till åren.

Nästa projekt är trädgården och blommor
framför allt Pelargoner som för mig är en
avkoppling och det är faktiskt meditativt att
bli lite skitig under naglarna.

Ja det är jag det.
Nyfiken på! Lisbet Krarup-Hansen , vad hittar du på i
din vardag!

Funderar över hur ska man kunna påvisa
att våra fina metoder fungerar, mer än att
människor får hjälp av dem! Tänker
oftare på vad är det som händer när jag
rör vid ett par fötter och mekanismen
som följer? Hur ska jag kunna hitta den
gordiska knuten som kan lösa upp
problematiken! Eller är det omöjligt ?
Hur viktigt det nu skulle vara…! I vilket
fall så har jag snart suttit i 35 år och
jobbat  med mina händer och vad har de
egentligen masserat bort i reflexerna ?
För något är det ju!

Ska det vara så förbaskat svårt att
påvisa, ja det är den stora frågan.

Jag ger mig inte ………. Först får jag
klara Vasaloppet den 6 mars!

Hoppas att vi ses till
fortbildningsdagarna ! Det är en
kanonhelg plus att få träffa gamla som
nya medlemmar, snacka om att ladda
energi!

Om vi inte ses, ha en härlig vår/sommar!
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NRN möte 2016
Det var ett trevligt och positivt Nordic Reflexology
Network (NRN) möte som anordnades i Köpenhamn
den 29 januari 2016. Tio personer deltog från Sverige,
Norge och Danmark.

Jag Karin Lycke deltog från SFRF och Helene Ruling
från Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Trevligt att
de två lärarna från Kairon reflexologiskola Marianne
Olsson och Sandra Bengtsson också kom med. Känns
fint om vi kan samarbeta mer mellan förbund och
skolor.

På agendan var NRNs framtid och det bestämdes att
vi ska fortsätta att träffas och nätverka en gång per år.
Nästa möte blir 27 januari 2017 i Rimbo, Stockholm,
Sverige.

Danmark och Norge har sammanställt fina omfattande
dokument angående zonterapi och utbildning. Vi i
Sverige ska försöka göra något liknande och börja
med en inventering av förbundens krav och skolornas
respektive utbildningstimmar. Fem zonterapiskolor
har identifierats i Sverige. Det är Axelsons
gymnastiska institut, Team Hellberg zonterapi, Kairon
reflexologiskola, KMH-skolam och Integrativ
zonterapi.
Karin och Helene ska börja med detta dokument under
våren.

Norge ska genomföra ett forskningsprojekt vid
bihåleinflammation vilket blir intressant att följa.

Reflexology in Europe Network, RIEN behöver utse
en ny ordförande. Nästa möte i7-8 maj i Bryssel.

Hemsida för NRN har tidigare diskuterats, men det
beslutades att starta en sluten Facebookgrupp istället
på förslag från Norge. Blir enklare att administrera.

Gå gärna med i den Facebook-gruppen som heter
Nordic Reflexology Network (NRN-group) så håller
ni er uppdaterade. Kul att det redan är 68
medlemmar!
Web-adressen
är https://www.facebook.com/groups/1047710481947
614/?fref=ts

   NRN-möte i Köpenhamn    29/1-16

                                     ”Gänget”

NRN:s Facebooksida

Kairon - skolan
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Ni har väl inte missat att SFRF också har en
Facebooksida numera som heter Svenska
Fotzonterapi Reflexologi Förbundet, SFRF. Där är
vi nu 84 stycken!
Kul och bra att vi kan ha mer kontakt den vägen
också!  Gilla sidan om du inte redan har gjort det!
Web-adressen
är https://www.facebook.com/www.zonterapi.nu/?fr
ef=ts

Mötesprotokoll från NRN är på genomläsning och
kommer i nästa nummer.

Läs gärna mer på norska sidan www.nnh.no, och
danska  sidan www.zoneconnection.dk.och inte
mnst SFRFs egen www.zonterapi.nu.

Tack och hej så länge från Karin Lycke i Tyresö

PS. Vi ses på fortbildningen och årsmötet  i
Jönköping 8-10 april..... nätverk, utbildning och
gemenskap.....trevligt och viktigt för vår framtid.

Jag ska försöka att få till en liten
berättelse framöver.

Just nu är det full fart med jobb och
stöttning av våra tre barn med familjer,

de bor runt om i hela Sverige, och är mitt
uppe i karriären, med våra sex barnbarn
och ett sjunde på väg om tre veckor.

Bara roligt och trevligt för mig och min
man.

Mycket påfyllande och berikande.

Jag hör av mig framöver.

Hälsar Annette Dagman, Hjo

Meddelande om avslutat medlemsskap
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En härlig bild ! på hur känslan är att få zonterapi/reflexologi

Beställ vår fina folder hos Doris i Umeå!
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Frågan denna gång är vad handlar det Limbiska systemet om?

1/    Dansa Limbo

X/   Matspjälkningen

2/    Våra känslor och vårat minne medvetet och omedvetet

Som vanligt om ni har luskat ut det rätta svaret skicka /maila till

Stefan Bokström. Priset hämtas på Fortbildningsdagarna nu i April!

Karin ! Hur många lotter har du köpt?

Tävlingen
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Patientfall

En mamma ringer om sin son som är 18 år och
har problem med otroligt spänd rygg med en
trötthet som gör att han inte orkar med skola och
socialt liv. Hon är själv intresserad av
komplementära behandlingar och ger själv
Healing / Yoga. Hon beställer tid till sin son.
Dagen innan sonen kommer ringer mamman igen
och är lite orolig om jag ska kunna hjälpa honom
och få honom att prata.

Sonen tror inte riktigt på de här behandlingarna
och känner ingen effekt av de preparat som hon
har givit sonen!

Jag svarar att det löser sig när jag får träffa
Gustav, som sonen heter.

Gustav kommer och vi pratar och jag försöker
förklara lite teori först vad som ska hända under
behandlingen.

Han har otroligt spända muskler, orkar inte träna
längre. Trötthet som gör att han orkar inte med
skola och socialt liv. Svårt att somna in, det tar
ungefär två timmar varje kväll. Sover fem-sex
timmar. Dricker lite för lite vatten men äter bra
tycker han själv. Skolan har krävt mycket och
stress kunde han själv se som en orsak till hans
tillstånd.

När jag börjar behandlingen, vad händer direkt ?
Jo, han börjar ju svettas!

Punkterna ömmar rejält och han ”ojjar” sig
givetvis, det är ju Bokström som
behandlar……….!

Helt plötsligt känns det som en ström upp i höger
sida av kroppen ända till huvudet, med följd att

axel/skulderparti börjar slappna av. ”Så här
avslappnat har jag inte känt det på länge!” Bra!
Svetten lackar nu även på fötterna och jag frågar
om jag ska ta på halkskydd? Han
skrattar………….

Behandlingen fortsätter med en bra känsla och
Gustav säger när vi är färdiga; ”NU tror jag på
zonterapi, att det fungerar! ” Mjuk och piggare/
gladare direkt. Härligt!

Mamman kommer in och ska betala men som
snål (Småländska gener ) tar jag inte kort. Swich
har hon inte, så det får bli faktura. Inget konstigt
med det!

Nu var mamman intresserad av vad som har hänt
under behandlingen. ”Ja, du får prata med din son
om det.” -Tycker du att han ska fortsätta med
vitaminerna som jag ger honom? Ja du, min tes är
att man helst ska vara med på ”noterna” för det
räcker inte att stoppa i sig nyttigheterna, utan
frågan är; vad tar kroppen upp av det jag stoppar i
mig?

Har behandlat Gustav en gång och jag räknar med
3-6 behandlingar.

Fortsättning följer och med en känsla av att
Gustav kommer att må mycket bättre.

Han fick hemläxa! En abstrakt färglek med den
spända ryggen i fokus. Om han gör den återstår
att se! Fortfarande lika kul med nya patienter och
se hur den som inte är ”troende” omvänds”

                     / Stefan, Halmstad

.
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En God Jul o Ett Gott Nytt År önskar Styrelsen

            Karin                 Doris             Stefan                Pia               Christina                                Anette

Glöm inte Årsmöte/Fortbildning i Jönköping 8-10 April 2016
                                              Ses!!

          Karin              Doris           Stefan            Pia               Christina                            Anette


