STIFTELSEN JOHN BJÖRKHEMS MINNESFOND
ÅRSBERÄTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET
2015
avgiven av styrelsen för Stiftelsen vid årsmötet den 22 mars 2016 för tiden
från och med föregående årsmöte den 25 mars 2015.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Göran Brusewitz (ordförande), Jens Tellefsen
(vice ordförande), Ulf Andersson (kassör), Adrian Parker, Jan Fjellander, Jan
Dalkvist, Edgar Müller, Nils-Olof Jacobson, Nemo Mörck, Maria Krull, Anders
Rydberg, Sara Duppils samt Yvonne Marcus-Meyer. Tony Eckardt valdes som
suppleant liksom Jonas Liljegren. Godkänd revisor har varit Clas Stenberg med
Mats Dahlström som suppleant. Lekmannarevisor har varit Gudmund Hedenskog
och med Ingrid Fredriksson som revisorssuppleant.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året haft fem sammanträden: den 4 februari, 6 maj,
23 september, 21 november och den 4 februari 2016 samt några per capsulambeslut om bidrag till konferensresor.
Ekonomi
Fondens ekonomiska ställning framgår av den ekonomiska berättelsen. Fondens
värde gick under året upp med 15 917 kr. Fondens tillgångar uppgick vid årets
slut till ett värde av 6 440 628 kr (2014: 6 424 711 kr) varav Helene Reeder
Fonden utgjorde 737 792 kr (2014: 723 737 kr).
Under året utsändes ekonomiska kvartalsrapporter.
Forskningsstipendier
Styrelsen utlyste anslag (september 2014) för parapsykologisk forskning och
diskuterade i november samma år de inkomna ansökningarna. Sammanlagt
beviljade styrelsen under året 65 221 kr. På styrelsemötet i februari beslöt
styrelsen att bevilja 35 000 kr enligt följande:
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- 35 000 kr till Göran Brusewitz för projektet ”Synkrona reaktioner bland
engelska tvillingar”.
På styrelsemötet i maj beslöt styrelsen att bevilja anslag om 30 221 kr
enligt följande:
- 10 221:21 kr till Kjell Flekkøy för en pilotstudie av extrasensorisk
perception.
- 10 000 kr till Erik Nissen för att organisera ett referensbibliotek av
parapsykologiska böcker och tidskrifter och göra dessa tillgängliga för
forskning
- 10 000 kr till Jan Fjellander för att organisera ett referensbibliotek av
parapsykologiska böcker och tidskrifter och göra dessa tillgängliga för
forskning
Bidrag till konferenser och resor för sammanlagt 50 938 kr.
- 7 500 kr till Jan Dalkvist för att med en poster delta i konferensen Toward
a Science of Consciousness i Helsingfors, 8-11 juni
- 6 500 kr till Jan Pilotti för att delta med en poster på en konferens om
transpersonell psykologi i Italien
- 3 938 kr till Göran Brusewitz för att rekognosera å SPF´s vägnar i
Almedalen, Gotland, för att ev kunna delta med en station därstädes i
framtiden
- 4 500kr till Göran Brusewitz för att besöka det finska sällskapets femtioårs
jubileum i juni
- 9 000 kr till Göran Brusewitz för att på PA-konferensen i juli, i London,
presentera en studie om tvillingtelepati
- 9000 kr till Adrian Parker för att åka till PA-konferensen i London för att
tillsamman med Göran Brusewitz presentera deras tvillingtelepatistudie
- 10 500 kr till Jan Fjellander för att åka till PA-konferensen i London
Bidrag till egna föredrag
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Stiftelsen stödde och arrangerade under året föredrag med 12 105 kr:
- 6 966 kr till Prof Adrian Parker och PhD Annekatrin Puhle för deras
gemensamma föredrag med rubriken ”Klardrömmar – från drömvärlden
till andra verkligheter (3/11)
- 5 139 kr till PhD Peter Fenwick för sitt föredrag om ”Dying, deathbed
visions and near-death experiences – recent research” (20/4)
Testamentet efter Dr. Helene Reeder
Gruppen, som enligt tidigare styrelsebeslut självständigt skall sköta det av Helene
Reeder testamenterade beloppet bestod under året av Edgar Müller
sammankallande, Jan Fjellander, Nils-Olof Jacobson och Jan Pilotti samt med
Anne-Katrin Puhle som adjungerad.
Enligt testamentets lydelse skall beloppet användas för forskning om liv efter
döden och har fått benämningen Helene Reeders Fond för Forskning om Liv
Efter Döden (HRF). HRF utlyste anslag för forskning om liv efter döden i
april 2015 och utvärdering samt beslut om vilka som skulle få
forskningsstipendier slutfördes i januari 2016.
Följande forskningsprojekt erhöll anslag enligt 2014 års utlysning med
utbetalning 2015, sammanlagt 56 258:60 kr.
- B Williams/ J Conser :“Free response reading and Ident-kit test with
mediums”, 36 041:42 kr
- A Puhle: “Lucid Dreams Concerning Deceased Persons”, 20 217:18 kr
Prenumerationer och bokinköp
Styrelsen prenumererar fortlöpande på parapsykologiska facktidskrifter för att
hålla sig á jour med forskningen: Journal of Parapsychology (JP), Journal of
the Society for Psychical Research (JSPR), Journal of Scientific Exploration
(JSE), Journal of Consciousness Studies (JCS), Journal of Near-Death Studies
(JNDS) samt Paranormal Review (PR/SPR).
Vidare har styrelsen köpt in följande böcker:
Cardeña, Palmer och Marcusson-Clawertz (eds): ”Parapsychology: A
Handbook for the 21:th Century” (2015)
3

May och Marwaha: ”Extrasensory Perception: Support, Skepticism and
Science”, Vol 1: History, Controversy, and Research; Vol 2: Theories of
Psi (2015)
May, Rubel och Auerbach: ”ESP Wars – East and West” (2014)
Mayer, Schetsche, Schmied-Knittel och Vaitl (eds): ”An der Grenzen der
Erkenntnis” (2015)
Stockholm den 4 februari 2016
å styrelsens vägnar
---------------------------------Göran Brusewitz
Ordförande
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