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Nyhetsbrev # 3 2021
I detta nyhetsbrev får du kallelsen till årsmötet 8 maj 2021. Du kan också läsa
en hälsning från vår ordförande samt hur två av våra medlemmar upplever hur
det är att ha digitala Reikiträffar.

Ordförande har ordet
Styrelsen förbereder sig för fullt inför årsmötet den 8 maj. Vi ser att intresset för
Reiki och reikiförbundet fortsätter att öka och vi är nu 330 betalande
medlemmar och över 2000 facebookmedlemmar (i början av året var vi 300
betalande medlemmar och1922 facebookmedlemmar). Fantastiskt.
Att Reiki fungerar kan ni läsa om i forskningsrapporter som finns på vår
hemsida sedan 3 veckor. Följ länken så kommer ni dit.
https://reikiforbundet.se/reiki-forskning
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till nya sidan. Alla texter på nya hemsidan är nu genomgångna och

uppdaterade. Framöver kommer det bilder och liknande för att göra sidan ännu
mer användarvänlig. Många meddelar oss att de tycker sidan är bra.
Erbjudandet till er medlemmar att använda förbundets zoom började bra men
har stannat av lite grann. Så hör av er om ni vill ha reikiträffar digitalt så löser vi
det. Vi ses den 8 maj.
Tack för ordet!
Bengt-Arne Gustavsson

Årsmöte 8 maj
Kära medlem i Förenade Reikiförbundet i Sverige
Lördagen 8 maj 2021 håller vi årsmöte.
Du som är medlem är välkommen att delta i årsmötets diskussioner och beslut.
På årsmötet kommer vi bland annat att ge en rapport om föreningens
verksamheter under det gångna året, utse styrelse, samt fatta andra viktiga
beslut om föreningens framtid. Tveka inte att höra av dig om du har frågor.
Hoppas vi ses.
Bästa hälsningar
Bengt-Arne Gustavsson, ordförande
ordforande@reikiforbundet.se
Datum och tid: Lördagen 8 maj 2021 kl. 13-15.30

Plats: Årsmötet
sker digitalt via videokonferensverktyget Zoom
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Handlingar för årsmötet ska vara tillgängliga senast 23 april och kommer
tillsammans med annan viktig information läggas upp på vår hemsida
För att kunna delta i mötet behöver du en dator/surfplatta/smartphone med
internetuppkoppling. Du kommer att se övriga deltagare i bild (vill du inte vara i
bild går det utmärkt att stänga videoskärmen och delta genom att lyssna och
prata). Du anger själv användarnamn(förnamn och efternamn).
Anmälan: För att underlätta vår planeringt vill vi ha din anmälan senast
onsdagen den 5 maj till sekreterare@reikiforbundet.se

Program
10.00 - 10.10 Välkomsthälsning av vår ordförande Bengt-Arne Gustafsson
10.15 - 10.45 Chakrameditation med Anne Ninnas - Varmt välkommen till en
upplyftande och avslappnande chakrameditation. Vi går igenom varje chakra
för sig för att känna in och fylla på med kraft och energi ❤️
11.00 - 11.45 Föreläsning - Den sårade helaren - Astrologen Maria Dupal
berättar om den mytologiska historien om den sårade helaren Keiron. Denna
kan visa sig betydelsefull för de som arbetar inom helande yrken.
11.45 - 13.00 paus för lunch
13.00 - 15.30 Årsmötesförhandlingar
Preliminär dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Presentation av sittande styrelse samt valberedningens kandidater
3. Val av mötesfunktionärer
1.
2.
3.
4.

ordförande för mötet
sekreterare för mötet
två protokolljusterare
två rösträknare

4. Godkännande av dagordning
5. Upprättande av röstlängd/deltagarlista
6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
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8. Kassörens
rapport
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9. Revisorns berättelse och godkännande av denna
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgift från årsmötet 2021-årsmötet 2022
12. Val av ordförande 2 år.
13. Sekreterare omval 2 år.
Redaktör för nyhetsbrev och blogg nyval 2 år.
Medlemsansvarig nyval 2 år.
Val av två suppleanter 1 omval och 1 nyval 1 år.
14. Val av revisor och revisorsuppleant
15. Val av valberedning och sammankallande
16. Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan)
17. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021
18. Plats för årsmöte 2022 förslag och diskussioner
19. Övriga ärenden
20. Årsmötets avslutande

Digitala Reikiträffar – funkar det?
Artikelserien Driva-egen-reikimottagning ges ut unikt för Reikiförbundets
medlemmar. Projektledare: Anna-Sofia Giese Vesterlund

Vissa har kört dem länge. Andra har inte provat än. Det borde funka, för
det går ju att skicka Reiki på distans. Många blir förvånade över
resultaten.
Har du testat digitala Reikiträffar? Det är när ett antal personer träffas i ett
virtuellt rum (Zoom, teams, Facebook eller liknande) för att byta erfarenheter
och ge varandra distansreiki.
I denna artikel får du träffa två medlemmar som testat Reiki i det digitala
rummet.

Kerstin Olsson, En avkoppling i vardagen, berättar:
Det började med Reikiskick…
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mycket uppskattat. Skicken fortsatte hela hösten. Vi sände 10 min var, med 5
minuters mellanrum.
Vilket blev meditation och Reiki i Zoom
Sedan startade vår Reikiläraren Helén
Andersson på Helens Hälsocenter i Genarp
en Zoom-kanal där vi nu träffas varannan
söndag och kör meditation och Reiki. Vi är
fyra personer som träffas mer eller mindre.
Vi var skeptiska först, men det fungerar
överraskande bra
Det var lite obekvämt först, men vi testade
och alla blev överraskade över hur bra det fungerar. Man kan ligga i sin sköna
fåtölj eller ligga i sin säng och få meditation eller Reiki.
Värdinnan slipper förberedelser
Vi träffas hur lätt som helst, utan att värdinnan behöver förbereda så mycket
innan. Nackdelen med fysiska träffar är att det är en hel del förberedelser. Plus
att det är väldigt bekvämt att den som får Reiki kan vara hemma i sin bekväma
vrå. Jag tror det är framtiden, att slippa ta sig iväg.

Maria Lobrant, Sattviskt berättar:
Facebookgruppen når från Dalsland/Värmland till Kungsbacka
Jag har ett alldeles nystartat företag, Sattviskt, sedan december. Jag har en
Facebook-grupp som jag delat Reiki i vid två tillfällen, heter även den Sattviskt.
Den gruppen når människor ända från Dalsland/ Värmland till Kungsbacka och
Varberg. Jag bor i Vänersborg själv, så att det är människor jag vanligen inte
har kunnat nå med lätthet i fysisk form.
Reiki fungerar ju lika bra på distans
Idag är vi så vana vid teknik. Alla möten som tidigare vart fysiska sker nu i
digital form. Till och med anställningsintervjuer sker ju idag via länk. Jag tror att
folk känner sig rätt så hemma i tekniken och Reiki fungerar ju lika bra på
distans.
Människor är anpassningsbara
Det kan vara lite svårt att läsa av när någon annan ska prata om man är flera i
mötet. Det blir inte riktigt det där naturliga som blir i fysiska möten, men
människor är otroligt anpassningsbara.

Funderar
på att utveckla…
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Jag har funderingar om att göra livesändning i gruppen och prata lite också, typ
ett webbinar, inför nästa gång för att
utvärdera hur det blir. Jag tänker att man
inte behöver vara rädd för att prova. Vad är
det värsta som kan hända? Vi är ju väldigt
bra på att sätta upp hinder för oss själva.

Förbundet lånar ut sitt Zoom-rum
Hade du velat testa en digital reikiträff?
Reikiförbundet lånar ut sitt Zoomrum kostnadsfritt så att du ska kunna testa om
digitala Reikiträffar är något för dig. Kontakta ordforande@reikiforbundet.se för
mer information och bokning.
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