STIFTELSEN JOHN BJÖRKHEMS MINNESFOND
ÅRSBERÄTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET
2018
avgiven av styrelsen för Stiftelsen vid årsmötet den 1 april 2019 för tiden
från och med föregående årsmöte den 3 april 2018.
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, Anders Rydberg, Sara Duppils samt Yvonne MarcusMeyer. Jan Pilotti omvaldes som suppleant liksom Jonas Liljegren. Eva Svensson
valdes som tredje suppleant. Auktoriserad revisor har varit Mats Dahlström.
Lekmannarevisor har varit Gudmund Hedenskog och med Ingrid Fredriksson
som revisorssuppleant.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året haft fem sammanträden: den 7 februari, 17 april, 6
september, 8 december och den 7 februari 2019 samt några per capsulam-beslut
om bidrag till konferensresor.
Ekonomi
Fondens ekonomiska ställning framgår av den ekonomiska berättelsen. Fondens
värde gick under året ner med 990 937 kr. Fondens tillgångar uppgick vid årets
slut till ett värde av 6 422 987 kr (2017: 7 413 924 kr) varav Helene Reeder
Fonden utgjorde 561 296 kr (2017: 662 651 kr).
Under året utsändes ekonomiska kvartalsrapporter.
Forskningsstipendier
Styrelsen utlyste under året anslag för parapsykologisk forskning. På
styrelsemötet i april beslutade styrelsen att bevilja stipendium på 10 000 kr till
Marie Ryd för kostnader i samband med fortsatt forskning om psi-spåret.
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På styrelsemötet i september beslutade styrelsen att bevilja stipendium på 25 000
till Göran Brusewitz för att denne skulle kunna fullfölja sin avhandling om
”Exceptional experiences and attachment among twins.”
Stipendier beviljades under året till konferenser och resor för sammanlagt
23 000 kr:
10.000 kr till Jan Pilotti för att delta i Fifth International Conference on
the Nature and Ontology of Spacetime.
13.000 kr till Göran Brusewitz för att delta i Tucson medvetandekonferens i juni 2019 i Schweiz och där förhoppningsvis presentera sin
avhandling.
-

Styrelsen beslutade under året om viss kompletterande, förtydligande text i
Utlysningen vad det gäller stipendier för resor till konferenser som äger rum
senare under året.
Bidrag till egna föredrag
Stiftelsen stödde och arrangerade under året föredrag med
7 594 kr till Dr Stefan Schmidt om Distant Intention Research and
Generalized Entanglement Theory: Are there quantum processes
In healing? Föredraget ordnades både i Göteborg och i Stockholm.
-

1 913 kr till Evelyn Malzani och Sandie Gustus om The consciental
paradigm,

-

8 849 kr till Hideyuki Kokubo, om Biophyscis, healing and
consciousness: A biophyscial approach to psi – quantative studies
using bio-sensor.
Föredraget ordnades både i Göteborg och i Stockholm.

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, Adrian Parker och Jan Pilotti samt 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
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Efter Döden (HRF). HRF utlyste anslag för forskning om liv efter döden i april
2017 och utvärdering samt beslut om vilka som skulle få forskningsstipendier
slutfördes i januari 2018.
Följande forskningsprojekt erhöll anslag enligt 2017 års utlysning med
utbetalning 2018, Annekatrin Puhle, Thoughtforms, 16 134 kr.
Biblioteket
Sällskapets bok-/tidskriftsamling överfördes 2017 från SPF till JBM för en
symbolisk summa, vilket var första steget mot ett fungerande
referensbibliotek.
Den unika samlingen går delvis tillbaka till 1800-talet, och SPFs tidiga
historia & förhistoria finns delvis avspeglad, t ex via utskrivna föredrag som
hållits.
Materialet som finns bevarat består till stora delar av donationer ifrån tidigare
medlemmar, t ex dr Odencrantz personliga klippböcker.
Biblioteksgruppen ordnade den 2 juni en publik bok- och biblioteksträff för
att informera och locka fler personer.
Under hösten har viss plats frigjorts i förrådslokalen genom att ta bort
material som inte tillhör JBM och inte heller var av intresse. Därefter har
ytterligare stora mängder böcker flyttats till lokalen. Det rör sig om två stora
donationer:
 dels referensbibliotek efter den för länge sedan nedlagda Föreningen
för Psyko-Bio-Fysik, och här vill vi tacka Jan Fjellander som räddat
och förvarat detta – ett historiskt & intressant material från 1970-1990
talet, med stort överlapp till JBM inriktning.
 dels en mängd böcker efter medlemmen Lennart Johansson. Vi vill
passa på att tacka Eva Bjärenäs som i praktiken förmedlat donationen
efter Lennarts död för några år sedan.
Totalt sett har Sällskapets samling av böcker ungefär fördubblats på detta sätt
under verksamhetsåret.
Prenumerationer och bokinköp
Styrelsen prenumererar fortlöpande på parapsykologiska facktidskrifter för att
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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).
Följande böcker har nyligen inköpts:
- Sandie Gustus, Less Incomplete: A Guide to Experiencing the
Human Condition beyond the Physical Body,
- Simeone Hein: Black Swan Ghosts,
- Julia Mossbridge och Imants Baruss, Transcendental Mind:
Rethinking the Science of Conscuousness,
- Manzotti, The spread mind
Styrelsen beslutade under året att ordföranden har mandat att göra inköp av
böcker utan beslut på styrelsemöte, och detta för max 3000 kr per år.
Stockholm den 7 februari 2019
å styrelsens vägnar
---------------------------------Göran Brusewitz
Ordförande
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