SÄLLSKAPET FÖR PARAPSYKOLOGISK FORSKNING
Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2018
avgiven av styrelsen för Sällskapet för Parapsykologisk Forskning vid årsmötet den
1 april 2019 för tiden fr o m föregående årsmöte den 3 april 2018.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Göran Brusewitz (ordförande), Jens Tellefsen
(vice ordförande), Jan Dalkvist, Edgar Müller, Jan Fjellander, Adrian Parker,
Anders Rydberg (kassör) samt Yvonne Marcus-Meyer och som suppleanter
omvaldes Jan Pilotti, Jonas Liljegren och Eva Svensson. Revisorer har varit Robert
Carleson och Gudmund Hedenskog och med Ingrid Fredriksson och Thord Nilsson
som revisorssuppleanter.
Ekonomi
Resultaträkning för 2018 för Sällskapets ordinarie konto slutade på 12.792,50 kr,
där vi hade 10422,61 kvar per den 31/12. På Sällskapets särskilda konferenskonto,
som öppnades pga. av Sigtunakonferensen 2016 slutade resultaträkningen på
-22.396,85 kr, där vi hade 41.675,16 kr kvar per den 31/12. Vi kommer att avsluta
detta konto och föra över pengarna till ett sparkonto för att spara in på avgifter till
Nordea.
Medlemmar
Sällskapet hade vid årets början 165 medlemmar och 7 hedersledamöter och vid
årets slut 177 medlemmar samt 7 hedersledamöter (S. Krippner, A. Parker, E.
Haraldsson, Peter Fenwick, Edwin May, Rupert Sheldrake och Dean Radin). På
Facebook har SPF upp emot 600 medlemmar.
Föreningsmöten
Sällskapet ordnade under verksamhetsåret följande 12 föreningsmöten:
Den 31 januari ordnades ett föredrag med Dr Stefan Schmidt om Distant Intention
Research and Generalized Entanglement Theory: Are there quantum processes in
healing?
Den 1 februari ordnades ett föredrag i Göteborg på samma tema med Dr Schmidt.
Den 14 februari ordnades ett Samtal mellan skriftställare och gästpredikant Olof
Buckard och senior biskop Lennart Koskinen om ”Människans sökande kring
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universella livsfrågor”. Samtalet utgick från paranormala fenomen och nära-döden-upplevelser som en del av det andliga sökandet. Jan Fjellander var moderator.
Den 3 april följdes årsmötet av en visning av en video med föredrag av Dr Eben
Alexander, läkare och nära-döden-forskare, om ”Synthesis of Science and
Spirituality: The Arc of Human Destiny over Millenia”.
Den 24 april höll Gudmund Hedenskog föredrag om ”Parapsykologisk forskning i
Sovjetunionen och Östeuropa”.
Den 28 maj höll Evelyn Malzani och Sandie Gustus föredrag om ”The Consciental
Paradigm – för medvetandet”.
Den 2 juni ordnades en Bok- och biblioteksträff för att samla medlemmar som är
intresserade av att utveckla vårt bibliotek.
Den 17 september höll Hideyuki Kokubo föredrag om ”A biophysical approach to
psi - quantative studies using bio-sensor”.
Den 13 september höll Hideyuki Kokubo samma föredrag i Göteborg.
Den 6 oktober ordnades ett seminarium med Dick Bierman, med två föredrag, om
bl a presentiment-forskning, ganzfeld-telepati och andra aktuella projekt.
Den 24 november ordnades en konferens om Hemsökta platser, med Tony Eckardt,
Edgar Müller, Jan Fjellander, Adrian Parker och Göran Brusewitz. Frågor som
berördes var vilka fenomen handlar det om?, vad är det vi mäter?, Olika former av
bevis på överlevnad.
Den 4 december höll Hans Liljenström ett föredrag om ”Kan medvetandet ses som
ett kraft(fält)?
Föreningsärenden
Bland de föreningsärenden som avhandlats under året kan noteras:
*

Sällskapets hemsida och aktiviteter på Facebook

Nu har vår nya hemsida www.parapsykologi.se varit igång i drygt 4 år – den får nu
ca 160 besök varje dag. Vi har närmare 500 prenumeranter för e-postutskick för
påminnelser om kommande evenemang. En youtube-kanal togs i bruk i februari där
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föredrag och seminarier som SPF spelat in under åren succesivt ska läggas ut.
Dessutom kan även intervjuer och annat intressant publiceras.
På Facebooks (FB) diskussionssida har SPF upp emot 600 medlemmar. Nya inlägg
läggs ut ungefär varannan dag inom vårt intresseområde. Inläggen täcker allt ifrån
ren parapsykologisk forskning, kvantrelaterad fysik, healing, mediala upplevelser
och medvetandeforskning, ett brett spektrum av idéer med andra ord!
* Sällskapets bok- och tidskriftsamling köptes år 2016 av stiftelsen JBM (John
Björkhems Minnesfond) för en symbolisk summa på 1kr. Läs mer om arbetet mot
ett fungerande referensbibliotek i JBM’s årsberättelse. OBS: Vi tar gärna emot
bokdonationer från sällskapets medlemmar.
* Sällskapets Nyhetsbrev skickades ut totalt 5 gånger under våren och hösten till
medlemmarna {januari (#90, 4 s), mars (#91, 8 s), maj (#92, 4 s), september (#93, 8
s) samt november (#94, 8 s)}. Alla breven trycktes i färg.
Målsättningen är att få ut denna information inför föredragen, kompletterad med
kortare notiser, nyheter, referat ur tidskrifter mm. Nyhetsbrevet trycktes och
distribuerades under året av Åsö Föreningsråd. Sällskapets adressregister sköts av
kassören. Medlemmar har möjlighet att ta emot nyhetsbrevet via e-post i stället för
vanlig post, detta för att spara på SPF:s ekonomi och på naturen.
Närvaro på viktiga konferenser
Några av våra SPF medlemmar brukar varje år delta på konferenser och möten.
Under året var det:
 Jan Pilotti deltog i en konferens i Bulgarien om ”Fifth International

Conference on the Nature and Ontology of Spacetime”
Sällskapets namn
Styrelsen har under diskuterat möjligheterna att ändra namn på ”Sällskapet” för att
också betona vårt intresse för medvetande-forskning. Olika idéer diskuterades
under hösten, och förslag förbereddes att föreläggas medlemmarna på ett
föreningsmöte i samband med föredrag som ordnas i januari 2019.
Det Akademiska Råd som inrättades 1999 för att bevaka Sällskapets akademiska
respektabilitet och som skall konsulteras i frågor som rör Sällskapets allmänna
inriktning har under året bestått av Jan Dalkvist, Adrian Parker, Sara Duppils, och
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Jens Tellefsen samt Göran Brusewitz.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fem möten, den 14 februari, 17 april, 26 september, 8
december samt den 7 februari 2019.
Stockholm den 7 februari 2019
å styrelsens vägnar

Göran Brusewitz
Ordförande
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