
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   2015

avgiven av styrelsen för Sällskapet för Parapsykologisk Forskning vid årsmötet den
22 mars 2016 för tiden fr o m föregående årsmöte den 25 mars 2015.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Göran Brusewitz (ordförande), Jens Tellefsen 
(vice ordförande), Jan Dalkvist, Edgar Müller, Jan Fjellander, Adrian Parker, Maria
Krull, Anders Rydberg (kassör), Sara Duppils samt Yvonne Marcus-Meyer och 
som suppleanter omvaldes Tony Eckardt och Jonas Liljegren. Revisorer har varit 
Robert Carleson och Gudmund Hedenskog och med Ingrid Fredriksson och Thord 
Nilsson som revisorssuppleanter.

Ekonomi 
Sällskapets ekonomiska resultat var -15027 kr, det som drar ned resultat är 
biblioteket HELHET som inte skickat räkningar till SPF under 2015 varvid en 
låneskuld uppstått.

Medlemmar
Sällskapet hade vid årets början 127 medlemmar och 3 hedersledamöter och vid 
årets slut 160 medlemmar samt samma 3 hedersledamöter (S. Krippner, A. Parker 
och E. Haraldsson). På Facebook har SPF upp emot 570 medlemmar!  

Föreningsmöten
Sällskapet ordnade under verksamhetsåret följande10 föreningsmöten:

Den 28 januari höll Jens Tellefsen föredrag om ”Det Fantastiska Ljuset”.

Den 25 februari höll Jan Dalkvist föredrag där han redovisade nya analyser om sin 
grupptelepatiforskning.

Den 25 mars följdes årsmötet av ett föredrag om Hameroff´s forskning om hur 
medvetandet uppstår i hjärnans komplexa nervsystem.

Den 20 april höll PhD Peter Fenwick föredrag om ”Dying, Deathbed Visions, and 
Near-Death Experiences – Recent Research”. Detta kom efter at han besökte 
Göteborgs Vetenskapsfestival dagen innan.
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Den 27 maj höll Anders Nilsson ett föredrag om Med hjärtat som verktyg, om 
forskning kring hjärtat som på flera sätt kommunicerar med hjärnan och den övriga 
kroppen.

Den 16 september rapporterade Göran Brusewitz och Jan Fjellander, under 
rubriken ”Vad händer inom parapsykologin”, sina intryck från årets PA-konferens i
London. Brusewitz redogjorde speciellt för sitt bidrag om forskningsprojektet kring
tvillingtelepati som han har utfört i Greenwich, London.

Den 7 oktober höll Edgar Müller ett föredrag om ”Det mest omtalade och mest 
spektakulära nära-döden-fallet, fallet Pam Reynolds, som när hon var under narkos 
och ansågs vara klinisk död, hade en märkvärdig utom-kroppslig upplevelse 
(UKU).

Den 3 november höll PhD Annkatrin Puhle och Professor Adrian Parker föredrag 
om Klardrömmar – från drömvärlden till andra verkligheter.

Den 18 november höll Jan Dalkvist och Jan Pilotti föredrag om En ny syn på 
medvetande, upplevelser och hjärnan, där båda redogjorde för sina resp bidrag på 
Medvetandekonferensen i Helsingfors i början av juni. De redogjorde också för 
andra, intressanta bidrag vid konferensen. 

Den 9 december inledde Jan Fjellander en samtalskväll om Egna upplevelser.

Föreningsärenden
Bland de föreningsärenden som avhandlats under året kan noteras: 
 

* Sällskapets hemsida och aktiviteter på Facebook  

Nu har den nya hemsidan www.parapsykologi.se varit igång ett drygt år och är 
redan uppe i 37 000 besökare. Vid senaste föredraget frågades publiken hur de 
blivit informerade om evenemanget och det visade sig att hemsidan, e-postutskick 
samt Facebook varit de främsta informationskällorna. Vi har 295 prenumeranter för
e-postutskick för påminnelser om kommande evenemang. Registrering sker via 
formuläret på hemsidan och man kan när som helst avregistrera sig. En ny flik 
"Kalendarium" har lagts till för att ge en överblick över kommande evenemang. En 
nyhet som lanseras inom kort är en Vimeo-kanal där utvalda inspelade föredrag, 
intervjuer och evenemang publiceras. Materialet varieras kontinuerligt och är 
tillgängligt gratis för medlemmar, och till en engångskostnad för icke-medlemmar.
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På Facebooks (FB) diskussionssida har SPF 568 medlemmar och på informations-
sidan 561 ”gillar” markeringar. Våra utskick på FB om våra föredrag går även ut på
andra sidor till över 10 000 läsare. Aktiviteten är hög på dessa sidor med ca 250 
läsare per inlägg. Videointervjun med Jan Pilotti till exempel fick över 2 000 tittare.
Lägger ut nya inlägg ung 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 bibliotek ryms i en lokal i Danderyd. Det är nästan 1500 böcker, ca 
60 hyllmeter som biblioteksgruppen gått igenom. Flertalet har matchande 
bibliotekskort. Böckerna är fysiskt organiserade men registret bör överföras till 
elektronisk form. Styrelsen har övervägt en flytt till ny lokal, detta för att göra vårt 
material mera tillgängligt för våra medlemmar. Jan Fjellander och Erik Nissen fick 
under året stipendier för att fortsätta arbetet med att säkerställa boksamlingens 
fortbestånd bland annat att komplettera katalogiseringen genom att digitalisera den 
så att den kan bli tillgänglig via internet samt att se till att själva lokalen kvarstår 
och organiseras bättre. Lokalen hyrs av Stiftelsen Helhet i vars styrelse både Jan 
Fjellander, Erik Nissen samt Yvonne Marcus Meyer ingår från SPF. I lokalen 
förvaras också en annan mycket stor boksamling varav en stor del utgörs av 
modern litteratur från 60- och 70-talet i många ämnen som angränsar till 
parapsykologi.
Samlingen har under året kompletterats med ett par större generösa bokdonationer 
bl a från framlidne Lennart Johanssons boksamling (flera hundra böcker) samt Dag 
Landvik som donerat en samling av inbundna årgångar av en engelsk tidskrift.
Vi tar gärna emot bokdonationer från sällskapets medlemmar som ofta har egna 
unika bibliotek vilka lätt förskingras och försvinner vid dödsfall.

* Sällskapets Nyhetsbrev skickades ut totalt 5 gånger under våren och hösten till 
medlemmarna {januari (#75, 8 s), mars (#76, 8 s, färg), april (#77, 8 s, färg), 
september (#78, 6 s) samt oktober (#79, 8 s)}.  

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 
överfördes under året till den nya kassören, Anders Rydberg. 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
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Några av våra SPF medlemmar deltog på konferenser under årets lopp:

 På PA-konferensen i London, i juli, deltog Göran Brusewitz, Jan Fjellander 
samt Adrian Parker. (PA = Parapsychological Association)

 På Medvetandekonferensen i Helsingfors i juni, deltog Jan Dalkvist och Jan 
Pilotti

 Den 4 november deltog Adrian Parker i en paneldiskussion om nära-döden-
upplevelser på S:ta Katarinastiftelsen i Stockholm

Framtida händelser
 
Sällskapet påbörjade under hösten diskussioner om en ny konferens i oktober 2016 
i Sigtuna, en så kallad Euro-SSE konferens, där vi planerar att samarbeta med 
organisationerna SSE och Agora for Bio-Systems (Sigtuna). SSE står för Society 
for Scientific Exploration. Tema för konferensen blir ”Life and Mind – Scientific 
Challenges”. 

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, Jens Tellefsen, 
Göran Brusewitz, Nils-Olof Jacobson, samt Nils Wiklund.  

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fem möten, den 4 februari, 6 maj, 23 september, 
21 november samt den 4 februari 2016.  

Stockholm den 4 februari 2016

å styrelsens vägnar

Göran Brusewitz
Ordförande
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