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NLP-föreningen - den samlande, enande och utvecklande kraften för NLP i Sverige!
Året som gått
I Januari 2009 hade NLP-föreningen i Sverige
endast 2 medlemmar, ordförande och kassör. Sen
dess har ett antal NLP-brev skickats ut med
artiklar, länkar, lästips mm. Redan i Maj var det
dags för årsmöte och ny styrelse valdes.

nyligen. Vi lär av varandra genom att träna NLPprocesser, ställa frågor till varandra och ta del av
varandras erfarenheter inom NLP. Dessutom blir
det en möjlighet för nätverkande. Vi återkommer
med mer information och datum.

Anders Wallin höll en uppskattad föreläsning efter
årsmötet om Timelines och Family NLP och sin vana
trogen fick han hela Utsikten att rocka loss!
I September berättade Sara Lee och Niklas Daver
om Meta-coaching och Neurosemantics och
deltagarna fick bl.a. möjlighet att säga NEJ till en
gammal övertygelse och JA till en ny.

Nu finns vi även på Facebook med gruppen ”NLPföreningen”. Kom in och diskutera med likasinnade,
skapa nya kontakter och bidra med intressant material. Bjud in dina NLP-intresserade vänner och var
I November föreläste Magnus Kull om NLP:s utveck- med och bygg Sveriges bästa NLP-community i en
ling och framtid, nya modelleringar och forskning
anda av generositet och utveckling!
inom området. Vi som deltog undrar fortfarande
vilket håll som är Norr.
I agendan för 2010:
Nästa år kommer att bli ett intressant NLP-år med
Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla föreläsare
föreningen. Vi är just nu ifärd med att planera för
som ställt upp under året och förmedlat spännande nästa års aktiviteter och det ser mycket spännande
tekniker, information och framförallt representerat ut.
NLP på ett kongruent sätt. Stort tack!
Nästa års föreningsstämma i Stockholm 8 maj
I början av året var det alltså bara 2 medlemmar.
Du kommer väl ihåg att boka in nästa års föreningsNu i December är vi över 50 betalande medlemmar stämma redan nu i din kalender?
och flera har redan betalat för 2010. Det är en
mycket positiv trend och NLP-föreningen i Sverige
Medlemsenkät På senaste föreläsningen fick
kommer att fortsätta sin profilering som Sveriges
föreningens medlemmar möjlighet att svara på ett
NLP-community.
frågeformulär. Avsikten är att ta reda på vilka
förväntningar och önskemål som finns från
Vi planerar att anordna ”träningskvällar” där vi inte medlemmarna beträffande föreningen. Vi kommer
bokar in en föreläsare utan väljer ett tema för kväl- senare i ett nyhetsbrev att redovisa några av
len och alla som deltar skapar innehållet gemenresultaten.
samt. Alla är välkomna, vare sig du är Trainer med
20 års erfarenhet eller precis gick din practitioner
Fortsättning nästa sida >>
NLP-föreningen i Sverige - http://www.nlpsverige.com
Kontakt: info@nlpsverige.com

Artikel i DN:

Otäcka minnen kan omprogrammeras
Med rätt träning i rätt tid kan hjärnan skriva om
skräckfyllda kapitel i sitt minnesbibliotek. En ny
studie ger hopp åt personer som plågas av fobier
eller hemska minnen.
Läs artikeln här>>
Vi tittar även bakåt i NLP-föreningen i Sveriges
historia.
Föreningens första ordförande, Eva Karlsson från
Bam Konsult berättar:
”Föreningens stadgar antogs den 3 mars 2003.
24 maj 2003 var dagen som vi kallade bildardagen.
Den genomfördes i Mölndal och var föreningens
första arrangemang.”
1:a nationella Konventet i NLP hölls den 5 juni
2004 i Eskilstuna. Huvudaktör var Peter McNab,
Core Transformation
2:a nationella Konventet i NLP hölls den 2 april
2005 i Göteborg. Huvudtalare var Sue Knight, Coaching och NLP.
3:e nationella Konventet i NLP hölls den 6-7 maj
2006 i Malmö. Tema NLP och Hälsa.
Talare var: Benny Johansson, hjärtfokusering, Vanja
Blomkvist (forskare), NLP och stress, Lennart
Strandberg, Var någonstans finns viljan?
I samband med årsmötet maj 2006 valdes Håkan
Andersson till ordförande.
2008 var det Patrik Fordells tur att ta över
ordförandeposten.
Redaktionen består av:
Patrik Fordell och Christer Björk.
Känner du någon som vill ha de här utskicken kan
du maila till info@nlpsverige.com

NLP-förenings kassör har ordet:
Dags att bli medlem eller att förnya medlemsskap
i föreningen!
Nytt år betyder att det är dags att förnya
medlemsskapet i föreningen, eller om du ännu inte
är medlem att du nu går med i föreningen.
Pengarna som du betalar till föreningen går i
huvudsak till aktiviteter för medlemmarna.
En mycket liten del går till direkta kostnader för
administration, porto, hemsida och liknande. För
närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket
innebär att allt arbete i föreningen är idéellt.
Styrelsens ambition är att fortsätta utveckla
medlemsaktiviteter under 2010 till att inkludera
workshops för medlemmarna, men även nya
föreläsningar står på agendan.
Genom ett medlemskap får du subventionerat/
självkostnadspris på föreläsningar och du stödjer
föreningen i dess ambition att utveckla en
gemensam plattform och ett växande
NLP-community.
Medlemsavgiften är 300 kronor och sätts in på föreningens konto på bankgiro
5637-6882. Vill du ha en faktura på avgiften kan du
maila till föreningens kassör eva.hols@telia.com

Styrelsen önskar God
Jul & Gott Nytt NLP-år
till alla medlemmar!
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