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Sommartider Hej,Hej,
Sommartider Hej!
En känd remsa från Gyllene Tider!
Jag vill helt enkelt önska alla en
härlig tid framöver och ladda nu era
energier och finn den där härliga
känslan att vi är på ”G” igen!
Jag själv tar mig en tur med kajaken
som ni ser på framsidan glidandes
tyst fram i naturens mysterier och
kommer fåglar och livet närmare!
Må fint!
Kram på er alla!

SFRF:s rekommenderade

Kaironskolan

Tel. 0709-660233, 031-423060

Skolor i Zonterapi/Reflexologi

Team Hellberg Zonterapi AB, Hässleby Tel: 08-26 51 04
Axelssons Gymnastiska Institut Stockholm Tel: 08-54545900

Kalendarium
Manusstopp
25/1

25/5

25/8

25/11
2015

SFRF: våren 2016 Årsmöte-Fortbildning
ICR: 17-19/9 2015 Sheffield
NRN: 24/10 2015 Köpenhamn
RiEN: 30-31 maj 2015 Munchen
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Svenska Fotzonterapi-Reflexologiförbundet SFRF

Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för SFRF lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014.
SFRF har under året haft 55 medlemmar, varav 42 aktiva, 7 passiva, och 6 hedersmedlemmar
Förbundsordförande
Förbundskassör
Förbundssekreterare
Utbildningsledare
Fortbildningsledare
Förbundsexpedition
Suppleant
Valberedning
Revisorer
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant
NRN- representant

Stefan Bokström
Anette Ivarsson
Anna Tangfelt
Doris Johansson
Christina Jakobsson
Doris Johansson
Karin Lycke
Susanne Malmgård / Britt Wallin
Karin Simonsson / Birgitta Engström
Alice Lindholm
Adriana Konya
Karin Lycke ( forskning )

RIEN- representant
Redaktör ReflexZoner
Ansvarig utgivare

Stefan Bokström
Stefan Bokström
Stefan Bokström

Styrelsen har under året haft 5 st.telefonsammanträden. Ett höstmöte i Stockholm med besök hos Karin
Lyckes mottagning. Karin och Anna Tangfelt har fixat mötet med besök på Hälsomässan Älvsjö samt 1 st.
årsmöte.

ReflexZoner Har kommit ut med 3 st. nummer.
Fortbildningsdagar med Dorthe och Peter från Danmark

Åsa Folkhögskola helgen 29-30 mars i samband med årsmötet den 28 mars.
NRN- konferens i Oslo Karin Lycke deltog från SFRF

RIEN- AGM möte i Funchal, Madeira 8-11 maj
KAM ett fysiskt möte och 10-12 telemöten, Karin Lycke representerar SFRF
Facebookgrupp

19 st.medlemmar

Halmstad i Mars 2015
Stefan Bokström Ordförande
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Hej, tack alla för en mycket givande fortbildning!
Jag skulle vara väldigt tacksam om ni fyller i en utvärdering av helgen så vi kan förbättra oss till nästa år.
Kram
Christina

Utvärdering
av fortbildningen 2015
Gradera frågorna nr. 1-10. Från 1 till 5 med ungefärlig betydelse på graderna:
1. Uselt 2. Dåligt 3. Acceptabelt 4. Bra 5. Utmärkt

Fyll gärna i med egna kommentarer
1. Helhetsintryck av kursdagarna?
2. Organisation och arrangemang?
3. Inkvartering och mat?
4. Överensstämmelse mellan kursen och mina förväntningar?
5. Ämnesvalet var anpassat efter mina behov?
6. Mina kunskaper inom ämnet har ökat efter kursen?
7. Kursmaterial?
8. Kurslängd?
9. Kursavgift?
10. Vad tyckte du om årets kurs/kursledare, gick det bra att förstå danskan?
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Årsmöte med SFRF.

fortbildningen som Dorthe och Peter från
Touchpoint höll i.

Den 27-29 mars 2015 var jag på mitt första
årsmöte och fortbildning med SFRF som i år var
förlagt till Sigtuna folkhögskola. Jag har
visserligen varit medlem under ett par års tid men
har inte haft möjlighet att delta tidigare. Att jag
valde att vara med i SFRF beror på att det är ett
förbund för zonterapeuter och som arbetar för
och stödjer zonterapin som behandlingsmetod.
Min utbildning till fotzonterapeut var jag färdig
med under 2011 så jag är nog ganska ny i
branschen mot flera av de andra som var med på
årsmötet. Min utbildning gick jag på
Komplementärmedicinska högskolan i Malmö.
Lärare var Susanne Löfgren som var inlånad från
Danmark där hon verkar som bl.a. zonterapeut
samt drev egen zonterapeututbildning i
Köpenhamn. Jag utbildar mig nu även till
ansiktzonterapeut och snart är klar med den.
Ansiktszonterapiutbildningen påbörjade jag hos
Anna Stråhlen som så tragiskt omkom i en
trafikolycka. Ett tag därefter fortsatte jag
utbildningen på distans hos Lone Sörensen som
även är den person som har utvecklat konceptet.
Det har varit mycket danska under min
utbildningstid så det var inte så främmande med

De som skrattar fr.vä. Lena och Christina

Det var en mycket givande fortbildning med en
del nya kunskaper som säkert kommer att kunna
användas i mina framtida behandlingar då jag
förhoppningsvis ska kunna hjälpa till så det blir
bebisar för de som har problem med att bli
gravida.
Jag fick nu träffa flera av medlemmarna inom
SFRF som jag endast hade namnet på tidigare
och det var ju trevligt. Det är viktigt med ett bra
samarbete mellan oss zonterapeuter. Det finns ju
mycket att både kämpa med och kämpa mot i
vårt land vad gäller komplementära
behandlingsmetoder.
Förutom fortbildningen hade vi en trevlig kväll
där vi åt och drack gott samt hade ett lotteri med
vinster skänkta av deltagarna och där pengarna
går till gott ändamål inom SFRF.
Jag vill härmed också passa på att tacka Stefan
för att jag fick lifta från Småland till och från
Sigtuna.

Hälsningar Yvonne Axenbrant

Köpa lotteriandelar Doris och Yvonne

Kvinnan i mitt är vår allas Doris

Från vä. Jenny, Karin, Yvonne och Carina
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En sommarnöt att knäcka!

Varför lever dromedarerna nere i
Saharaöknen och inte älgarna?!
Svar skickas till Stefan Bokström
stefanbtcm@gmail.com

Härlig är tiden………………………..
Har nyligen fått en fundering över tiden.
Hur känner, tänker en människa som bor utanför det massmediala och inrutade arbetslivet ?
Är tiden likadan för de som inte har atomuret som riktmärke ?
Har solens / månens rytm inverkan på tiden som vi upplever på vår jord?
Naturromantiker som jag är vill jag påstå , följ naturens rytm då svarar epifysen
(tallkottkörteln) med rätt signaler från ögats information (ljuset) = välbefinnande!
Ut i friska luften och rörelse då finner vi mycket troligt en balans i våra liv!
Svaret är för mig alltså självklart, tiden är vad vi gör den till.
Ha en härlig tid nu när ljuset gör att tiden står stilla ! Det blir ju aldrig mörkt…………
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Ett stort TACK ANNA för ditt arbete i SFRF
Under de år du har jobbat med sekreterarjobbet , utöver skrivandet , har det kommit fantastiska
recept och smaker som jag (vi) aldrig hade en aning om att de fanns!
På våra möten är det du som har satt nivån med att aktivera dig tidigt på morgonen………….
Ha det fint i din nya ”bubbla” och utveckla dig till nästa stadie i ”vår” gemensamma

metamorfosis!

Först till
kvarn får
Först
mala…….

Doris
Överlämnar
En liten
Gåva från
styrelsen
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/ Styrelsen

Efterrättsrutan………………………

Chokladfondant med myntadoftande bär
Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till
artikeltexten
·Antal portioner: 2portioner

Smällt socker och smör tillsammans. Rör ned
chokladen. Vänd ned ägget och blanda väl. Spritsa
ut smeten i önskade formar och baka av på 180
grader i ca 5 minuter.

INGREDIENSER

Mixa bär och socker i en bunke och hacka ned
myntan.

Varm chokladkaka:
·50 gmörk choklad 70% (smält)
·1/3 dlsocker
·50 gsmör
·1 stägg

Värm grädde och choklad i en kastrull till en jämn
chokladsås.
Servera gärna desserten med vispad grädde eller
vaniljglass.

Bär med mynta:
·1 dlmixade frysta bär
·1/4 dlsocker
·1 kvist(ar)mynta

Chokladsås:
·70 gmörk choklad 70%
·1 dlgrädde

SÅ LAGAR DU

Sorterat under:
snabbt/enkelt,
festligt,
dessert
Hälsningar Anna Tangfelt
0707307116
www.heladig.info
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Vad sägs om den rubriken !
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Protokoll Årsmöte KAM

1:2

Tid:

Söndagen den 8 mars 2015

klockan 10:00 – 11:45

Plats:

Dalarnashus, Vasagatan 46 Stockholm

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av Theres Andersson.
2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän, tillika rösträknare
Till ordförande valdes Theres Andersson, till sekreterare valdes Jessica Kann Wallin och till justeringsmän tillika
rösträknare valdes Inger Linell och Karin Lycke.
3. Upprättande av förteckning av närvarande ombud och fastställande av röstlängd
En röstlängd upprättades och fastställdes (se närvarolista. 10 röster).
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.
5. Beslut om årsmötets offentlighet
Mötet beslutade att ha stängt årsmöte.
6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter rättelse med årtal på § 7 och § 8 till 2014. På övriga frågor läggs inkommen
remiss till.
7. Verksamhetsberättelse 2014
Lästes igenom
.

Bilaga 1

Små justeringar kommer att göras. Mötet beslutade att det räcker med att Helena som ordförande skriver under
verksamhetsberättelsen.
8. Redovisning av ekonomin. Fastställande av resultat- och balansräkning
Greger Söderlund redovisade det ekonomiska läget med balans- och resultaträkning för det gångna året. Efter att
den externa revisorn granskat papprena utan anmärkning skickade han dessa till den interna revisorn den 27
februari, (kvitto finns). Dessa handlingar har ej kommit fram till den interna revisorn som därför ej kunnat titta på
räkenskaperna. Efter spårandet av paketet fann vi att det finns på utlämningsstället men någon avi har inte setts
till.
Fastställande kunde inte göras. Bordlades
9. Revisorernas berättelse
Bordlades.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Bordlades.
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 2014 samt godkännande av budget.
Bordlades.
12. Beslut om medlemsavgifter
Förbund
1000 kr
Terapeuter
200 kr (50 kr i medlemsavgift och 150 kr i serviceavgift).
KAMs vänner
150 kr
Auktorisations avg. 1300 kr
Kval. Säkring.
250 kr (ink. moms) för medlem i KAM anslutet förbund.
600 kr (ink. moms) för medlem som ej är med i KAM anslutet förbund.
13. Beslut om arvode, ersättningar vid uppdrag för styrelse och andra förtroendevalda
BESLUT: Inget arvode kommer att utgå under 2015.
14. Fastställande av utskottsorganisation och organisation för auktorisation och registerföring.
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Kam-mötesprotokoll 2:2

Auktorisationsrådet ska vara kvar liksom kvalitetssäkring, basmedicinska rådet. Övriga råd och utskott ligger
under styrelsen som aktiverar ett utskott/råd vid behov.
15. Val av ordförande
Bordlades till nästa möte.
16. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
Bordlades.
17. Val av styrelseledamöter och ersättare
Bordlades.
18. Val av revisor jämte ersättare
Monica Riddebäck som ordinarie och Kjell Söderlund som ersättare.
19. Anmälan av godkänd revisor
Peter Trohlin.
20. Fastställande av antal ledamöter i valberedning
2 st.
21. Val av valberedning, och sammankallande
Bordlades.
22. Övriga ärenden som anmälts vid dagordningens fastställande
Inkommer remiss från Regeringen, läkemedelsverket om homeopatiska läkemedel. En utredning är gjord. KAM
är remiss instans. KAM bör svara på detta och erbjuda de andra homeopatförbunden att komma med i KAM och
vara med på svaret. Förfrågan kommer att skicka till alla förbund och skolor med homeopati utbildning.
Remissen ska vara inlämnad inne den 18 maj. Jessica blir ansvarig i styrelsen med insamlande av uppgifterna och
lämnar sedan vidare till någon som skriver själva remissvaret.
23. Datum för KAMs nästa årsmöte
Beslutade att de bordlagda frågorna kommer att behandlas på ett extra årsmöte den 11 april kl 17.30 Nordic Sea,
Stockholm. Styrelsen får i uppdrag att ordna nästa årsmöte tillsammans med de andra förbunden.
24. Mötet avslutas
Mötet avslutas av Theres.
Mötesordförande
________________________________
Theres Andersson
Justerare
________________________________
Inger Linell

Sekreterare
_________________________________
Jessica Kann Wallin
Justerare
_________________________________
Karin Lycke
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Lysande Janet!!
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En chans att träffa reflexologer från hela världen!
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Obs! Tänk på att om ni som aktiv medlem inte har
en ansvarsförsäkring genom SFRF ska Anette
Ivarsson ha en kopia på Bolaget som ni har
försäkringen i.

Styrelsen:
Ordförande

Stefan Bokström

stefanbtcm@gmail.com

Kassör

Anette Ivarsson

naturzonen.anette@gmail.com

Sekreterare

Pia Ericsson

info@zonterapia.se

Fortbildn.ledare Christina Jakobsson

info@naturhalsa-cj.se

Utbildn.ledare

Doris Johansson

dorisalt.behandling@telia.com

Suppleant

Karin Lycke

karin.lycke@halsoteamet.se

Glöm inte Förbundsexpeditionen hos Doris!!
Det finns de fina vykorten,Det nya Infobladet om förbundet bl.a.
Hör av er till Doris på telefon 090-46949 eller mail på
dorisalt.behandling@telia.com

Glad Midsommar
önskar
styrelsen
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B
Härlig sommar! Önskar styrelsen

Styrelsen fr.vä. Karin, Doris, Stefan, Pia o Christina. saknas på bild Anette
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