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UTSIKT - INSIKT
Februari – 2022
IofC Sveriges arbets- och
gemenskapshelg
Save the date!
När: 29-april–1 maj
Var: Konferenscenter Havsörnen, Skåpesund, Tjörn
Kostnad: Föreningen iofC i Sverige kommer att bekosta boende och maten
Vi kommer att ägna helgen åt en arbetsgruppsträff, gemenskap och med
nordiskt samarbete i fokus. Kom och träffa likasinnade som brinner för IofC och
bli inspirerad!
Årsmötet äger rum samtidigt på lördag 30 april kl 14-15:30 både digitalt och på
plats under helgen.
Om konferenscentret skriver Elisabeth och Camilla:
“Havsörnen ligger med utsikt över Stigfjorden vid Skåpesund på den svenska
västkusten, cirka 1 timme norr om Göteborg. Där går Elisabeth och Edward ofta
på promenader. Vi har följt utvecklingen från byggplats till en unik
konferens/mötesplats och drömt om att en dag få ha en IofC-samling här. Läget
och hela anläggningen bjuder in till gemenskap, eftertanke och kreativitet. Från
mötesrummen går blicken ut över klippor och hav. Nu efter pandemin skall vi
äntligen få träffas igen. Vi gläder oss enormt till att få välkomna er hit."
Läs mer på konferenscentrets webbplats: https://www.havsornen.com/konferens

IofC Nordic Sommarträff 2022

Vi hade en virtuell sammankomst sommaren 2020 och var tvungna att ställa in
den nordiska sammankomsten 2021, men nu är vi fast beslutna att få det att
hända i Finland den kommande sommaren 2022!
Datumen för IofC Nordic Summer Gathering är Från onsdag 3 augusti till
söndag 7 augusti
Plats: Kulturcentrum SOFIA i Helsingfors
Notera datumen i era kalendrar. Mer information kommer under de kommande
månaderna!
Varmaste hälsningar
Terttu och Hannu Laaksonen och Anja Snellman på uppdrag av det finska IofClaget

Samtalscafé och trustbuilding

Varje månad, utom juli, har vi haft Samtalscafé! digitalt kring den globala målen,
Agenda 2030. Upplägget är att Able Foundation och Sweco organiserar en
panel med experter för två av målen per gång. Detta sker första måndagen i
månaden mellan kl 8-9. Kl 9-10:30 har vi sedan ett Samtalscafé där deltagarna,
som hittills bara varit publik, bjuds in till reflektion och samtal kring den aktuella
målen.
Samtalscafé! har i detta sammanhang haft drygt hundra unika, aktiva deltagare
kring hur vi som medborgare behöver samverka för att utveckla hållbarheten i
samhället.
Under våren 2021 planeras vår medverkan i årets Almedalsvecka. Den var
digital på grund av pandemin, men vi sände från Visby och utvecklade våra
relationer med arrangemang för Almedalsveckan.
Andra dagens morgon var två av oss i intervjusoffan för en tevesändning i
Almedalsveckans officiella program. Samtalet handlade om hur vi kan utveckla
tilliten i samhället med de försvårande omständigheter som rådde. Clara
Klingenström sjöng sin hit live, direkt efter vår programpunkt åtta minuter i
programmet. https://www.almedalsveckanplay.info/63561
Vi genomförde 20 samtal, om 60 minuter vardera, under de fem dagarna.
Klimat, klyftor och hur vi kan samtala bättre i samhället för att lösa våra problem
av olika de slag. Vi, det var åtta personer som deltog digitalt från Gotland eller
andra delar av Sverige. Sammanlagt hade vi 250 deltagare. Flest på det
internationella samtalet på temat "Unga och klimatet". 26 personer från
Australien, Afrika, Europa, Indien och Sydamerika deltog.
Detta engagemang, att vi år efter år deltar med Samtalet under
Almedalsveckan, bidrar till att det blir mer naturligt som ett sätt att bygga broar
av tillit i (det globala)samhället.
Per Hörberg

Ny IofC Nordic hemsida

Det har länge funnits en vision om att arbeta närmare som nordiska grannar.
Denna vision inkluderar lagarbete i uppsökande verksamhet och
kommunikation, att dela resurser där det är möjligt. Den nya nordiska
webbsidan är en del av den visionen. Du kan besöka webbplatsen med hjälp av
följande länk. Webbplatsen bör öppnas på din webbläsares språk.

IofC Nordic hemsida
Webbplatsen erbjuder fem språk: engelska, svenska, norska, danska och
finska. Detta möjliggjordes av det hårda arbetet från ett team från dessa fyra
nordiska länder.
Även om webbplatsen nu är live finns det mycket som behöver förbättras.
Skicka oss eventuell feedback eller förslag du har.
För att kontakta oss, vänligen maila till: iofc.norden@iofc.org
Vi hoppas att du gillar den nya hemsidan!
IofCs nordiska kommunikationsteam.

Alison Wetterfors

Alison Wetterfors avled den 8 februari, 72 år gammal, efter en tapper kamp mot
motorneuronsjukdom (ALS). Alison föddes i Glasgow och var en av fem systrar
som alla var engagerade på heltid med Initiatives of Change. Hon hade en
vacker sångröst och turnerade med skådespelen Luta Er Ut och Columba.
Under 25 år var hon en av köksmästarna i Caux, ansvarig för gruppen av
frivilliga bakom måltiderna.
Hon flyttade till Sverige på 1990-talet, efter giftermålet med Finn Harald
Wetterfors. "Humor, kreativitet och professionalism var ett kännetecken för
hennes liv", skriver en av hennes vänner och kollegor. "Hon var alltid sann mot
sig själv och sin inre övertygelse, med sin orädda passion, generositet, eviga
vänskap och förmåga att skratta åt sig själv." Besök www.Caux.ch för att höra
henne sjunga och läsa hennes berättelse om sina erfarenheter i Caux-köket.
Alison var sjuk under 6 år men det tog 3 år innan sjukdomen kunde fastställas.
Det blev en chock för henne och Finn Harald. De tog tillsammans modigt emot
steg för steg av sjukdomens utveckling. Det som står ut var hennes tålamod.
Hon var inte rädd for att dö och funderade över hur det skulle bli! Hon sa ofta
”Du kommer hitta mig i trädgården.”
Alison fick fin vård av Finn Harald och av ett lokalt lag av utbildade vårdare.
Något som gjort sjukdomen svår är det faktum att det inte finns mycket forskning
om den och att det därför inte heller finns någon bot. Finn Harald önskar att man
skickar pengar till ALS forskning istället för blommor, t.ex genom någon av
följande länkar:

Ulla Carin Stiftelsen

Hjärnfonden
Alisons begravning äger rum fredagen den 4 mars kl. 11.00 i Falun.
Kontakta Falu Begravningsbyrå före 25/2 om du vill vara med på begravningen.
info@falubegravningsbyra.se eller 023-102 78. Ange speciella kostbehov.
På Alisons sida hos begravningsbyrån kan man tända ett ljus eller lämna ett
minne eller en hälsning.
Zoomlänk till utsändning av begravningen:
https://us02web.zoom.us/j/87672201364?
pwd=YTlvOVl5d0puRzdxSFdtR0FWd2puUT09
Meeting ID: 876 7220 1364
Passcode: 1824
Utsändningen börjar kl 11 (CET) 2022-03-04. Efter 6:e mars kommer en
inspelning av utsändningen att vara tillgänglig. Den som önskar kan få en länk
till denna av Ingrid Franzon.

90-numret
Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som övervakar organisationer
som samlar in pengar. De erbjuder plusgiro- och bankgiro-konton med s.k 90nummer till organisationer som underkastar sig deras kontroll. Föreningsmötet
2021-11-13 beslutade att detta samarbetet skulle sägas upp. Det innebär att
vårt 90-konto fick avslutas.
Under många år har frågan varit uppe vid årsmötet om vi skulle avsluta 90kontot. Medan ett 90-konto innebär en kvalitetssstämpel på en organisation så
medför det också ganska stora kostnader. Svensk Insamlingskontroll övervakar
styrelsens hantering av ekonomi och har regler för styrelsens sammansättning.
Revision av räkenskaperna måste göras av en auktoriserad revisor.
Tidigare har det vid årsmöten alltid varit en majoritet för att fortsätta detta
samarbete och jag har varit kontaktperson under senare år. Svensk
Insamlingskontroll har informationsmöten årligen och jag har deltagit på några
sådana. Det är c:a 450 organisationer som ingår. Jag har funnit samarbetet
välfungerande, även om det kan komma syrliga kommentarer när vi missat

inkomma med uppgifter i rätt tid. Å andra sidan har de varit hjälpsamma när det
kommer till information om organisatoriska frågor, och man behövde inte vänta
länge på svar. De har tagit stort intresse i vårt projekt att starta stiftelsen, och
hade en del ifrågasättande synpunkter. Det formella samarbetet avslutades på
ett respektfullt sätt. Jag fick också veta att kraven för att få ett 90-nummer
numera är så höga att varken IofC eller den nya stiftelsen kunnat vara säker på
att kunna komma ifråga för ett nytt konto. Det kan tilläggas att Länsstyrelsen i
Stockholms län är den myndighet som övervakar att *Stiftelsen för andlig och
moralisk förnyelse* följer de stadgar som upprättades inför bildandet.
Vårt 90-nummer har således upphört att gälla. För gåvor till Initiatives of
Change-Sverige används numera bankgiro 5149-8343 eller Swish 123 609 94
69
Antero Tikkanen

Har du något att dela som lämpar sig för kommande IofCs Nyhetsbrev?
Skriv till oss och berätta: iofc.sverige@iofc.org
Besök vår hemsida för mer information: norden.iofc.org

