
Sällskapet för Parapsykologisk Forskning SPF 
 

Medlemsavgiften för 2019 
 

 
 

Förnya gärna ditt medlemskap i  
Sällskapet för 2019 

 
Vi hoppas att du uppskattat nyhetsbreven du får och vill fortsätta vara medlem i 

”Sällskapet” under 2019. 
 

 
Normalt skickar vi ut inbetalningskort efter det att årsavgift bestämts på årsmötet, vilket brukar 
äga rum i slutet av mars. 
Vi vill nu uppmärksamma Dig på att du kan förnya medlemskapet redan nu, och med den avgift 
som gällde förra året. Fram till årsmötet gäller förra årets avgift även om Årsmötet skulle besluta 
om en höjning. Plusgironumret är 35 17 57-0 eller om du vill använda Swish så är det 
1236011290. Glöm inte fylla i din fullständiga adress och din e-post. Ange om du vill ha 
information elektronisk eller per brev. Skulle du inte ange något och vi har din e-post adress så 
skickar vi den via e-post. 
 

Vi skickar som du förstår gärna information via e-post för att minska tryckeri och portokostnader 
(som är en stor del av våra kostnader) och inte minst spara våra skogar. Med utskick per e-post 
får vi mer medel över för att bjuda in föredragshållare. 
Avgift är 300 kr, för pensionärer och studerande 200 kr. 
 
Som du märkte av förra nyhetsbrevet började vi året med ett föredrag om nya idéer kring 
medvetandet, och fortsätter med en serie föredrag under våren om forskning om healing.  
 
Till hösten har vi redan flera idéer på föredrag. Bland annat planerar jag avrapportera min 
avhandling om tvillingtelepati och dess relation till tvillingars anknytning till varandra, en 
avhandling jag planerar för att disputera på under april i London. Några av oss besöker 
medvetandekonferensen i Schweiz i juni och kanske kan knyta nya kontakter. 
 

Följ utvecklingen genom ditt medlemskap! Läs om vårt program på www.parapsykologi.se, vår 
hemsida, där vi succesivt lägger ut nya föredrag på vår videokanal som man når via vår 
hemsida. 
Har du frågor eller synpunkter på verksamheten, kontakta mig gärna via e-post eller sms: 
gorbru4@gmail.com, 0708-10 35 32.  
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Göran Brusewitz 
Ordförande  
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