
ffi u%,ät



SVENS KA SLAGRUTEFöRBUN DET
Postadress: Eliselund 533 97 eÖfene

Tel.: 0511 - 53 11 0 Fax: 0523 - 66 25 75
wYur.slagruta.org

Plusgiro: 472895 -2 Bankgiro 5879 - 1757

Hör av dig i god tid, så kan vi diskutera dina önskemålNästa möte:

2007-09-29

STYRELSEMOTEN

onorönaxon

ffi
SEKRETERARE

ffi
LEDAMOT

ffi

ST]PPLEAI{TtST]PPLEANT

Regina Siuvatti
Garpgårdsvägen 27

776 98 Galpenberg
Te1.0225-20622
E-mail: aquajorinda@bredband.net

KASSÖR

E
LEDAMOT

STYRELSEN
VICEORDFORANDE

Agne Olausson
Skummedal140
453 gzl-ysekil

TeL.0523 - 66 25 92

Fax: 0523 - 6625 75

E-mail: ordf@slagrutan.org

Kerstin Brantryd
Ljungaskog 195

286 91 Örkelljunga
Tel. 070 - 587 61 08

E-mail: lanib0T I 2@hotrnail.com

Ansvarig for medlemsregistret

AnitaElmerfeldt
Furustigen20
523 32 Ulricehamn
TeI.0321 -144 25
E-mail: anita.elmerfeldt@swipnet.se

LEDAMOT
webmaster

Göran Gustafsson
Eliselund
533 97 Götene
Tel. 0511 - 53 11 0

E-mail : webmaster@slagrutan.org

Redaktör: Slagrutan

RolfHeinemann
Första T.vargatan2l
702 3l Orebro
Tel. 019 -24 01 96
E-mail : rolf.heinemann@teliacom

Helena Frykstrand
Eliselund
533 97 Götene
osll - s3 11 0

sekreterare@ slagrutan. org

Materialftirvaltare

RolfKjellström
Landsnoravägen 96
192 55 Sollentuna
Tel.08-35 82 10

E-mail : kj ellstrom.rolf@telia. com

EvaLindström
Galoppvägen 4

177 59 Järftilla .

Tel. 08 - 58 03 2693
E-mail: elindstrom@hotmail.com

SLAGRUTAN sid 2 Nr.46 2OO7-2



Publicerade författare i SLAGRUTAN ansva-
rar själva för innehållet i sina artiklar. Re-
daktören förbehåller sig rätten att korta och
redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips, som är värda
att bevakas, mottages tacksamt. Vid insänt
material anges tydligt om det skall återsän-
das.

I detta nummer:

Sida

2

För adressändrin gar kontakta Anita Elmerfeldt.

För år 2007 gäller:

Medlemsavgiften: 220-Kr/är
Ungdomartom2}är: 80:- Kr/år
Familjemedlem (utantidning): 140 -Krlär
Ärsavgiften halveras fr.o.m. l.juli

Prenumeration: 220-Krl4Nr.
Medlemsmatrikel: 30:- Kr.

Styrelsen

Redaktörens rader
Innehåll

Ordföranden har ordet
Höstmöte Källviken

Min vision för SSF ti]] 2o1o

Känner du dig ensam?
Vi har attackerats

Livets blomma

Årsmötesprotokoll zo o7
Upprop till rutgängare i väst

Rapport från årets konvent

3
3

4
4

5

6
6

Redaktörens rader:

Det märks att det går mot sommaren, det är då
antalet insändare med artiklar minskar betydligt.
Jag hoppas att ni under den ljusa tiden kan samla
på många nya erfarenheter som nivill berätta om
även för oss andra.

Den stora nyheten som framgår av stadgeän-
dringarna som genomfördes under årsmötet är
självklart att vi nu äntligen har stadgar som tillå-
ter att det bildas lokalföreningar. Därmed är det
vår förhoppning att fler skall kunna ha närmare
kontakter inom närområdet.

Framsidans bitd visar Ät<e fingren i färd med
utstakningen av linjerna på Ekornavallen under
årets konvent. Paret Hamiltons linjer har därmed
kunnat verifieras även med frekvenssteg enl.
AGS -tabellen(Arne Groth's steg).

Till slut önskas alla en trevlig och lärorik sommar.

Stadgeförslag SSF Lokalförening

Stadgar för SSF Förbundet

Jag besökte Teneriffa

Nybörjarrutan Pendel

Annonser
Känner du dig välutbildad?

7

8,9
9

10, 11

12r 13

t4,15
L6

t6,t7

18

L9
19

Mager's Rosett = färgskiva 20
er redaktör
Rolf Heinemann

SLAGRUTAN

EGONS FOND
FORVALTARE

Karl-Erik Johansson Kerstin Brantryd
(sammankallande) Ljungaskog 195

Ekängen 286 91 Örkelljunga
614 92 Söderköping Tel.070 - 587 61 08

Tel.0121-21063

Birgit Thunqvist Lars Carlsson (Suppleant)
c/o Melin Bjerges Slite Box 322
620 1l Havdhem 701 46 Örebro
Tel.0498 - 48 50 66 Tel.0l9 - 32 00 80
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ORDFOFTANDEN HARORDET

Som nytillträdd ordförande finnerjag att
jag skall vara talesman för och leda verk-

samheten i Svenska Slagruteftirbundet under minst ett år.
Detta ansvarsfulla uppdrag manar naturligtvis till en viss
ödmjukhet och eftertanke, vilkefkanske inte är mina starka
sidor. Till min hjälp har jag dock en kunnig, ödmjuk, klok
och erfaren styrelse som kan bromsa mig och rätta till när
jag gör tokigt. Jag kan naturligtvis fråga mig varför
årsmötet väljer en så gammal man (människa) till
ordförande. Medelåldern i SSF är c;a 67 år och jag är ju
en bit över. Det kan ju vara så att det inte finns någon
mer inom SSF som bedöms ha erforderliga kvalifikationer
eller kan det vara så att alla andra tillfrågade haft förstånd
nog att tacka nej. Jag skall dock med glädje och tillförsikt
göra så gottjag kan.

Jord- och andra energier harjag varit bekant med i högst
l0 år. Jag är relativt okänslig och okunnig på området och
ser med stor beundran och avund pä alla de känsliga och
kunskapstörstande medlemmar som jag haft förmånen att

träffa på konvent och höstmöten under mina fem år som
medlem.
Tack och lov, för detta kall som ordförande, så är jag
ganska van vid styrelsearbete och har haft olika funktioner
i olika föreningar och sammanslutningar. Jag har också en
hustru som hyser samma intressen som jag när det gäller
energier, såjag har stor stöttning från hennes sida i arbetet.

Såsom styrelse, är vi verkställare av Dina och övriga
medlemmars beslut och önskemål och synpunkter.
Detta gör att jag ställer krav på Dig: Hör av Dig och
tala med oss. På sida 2 har Du foto, namn och adress-
uppgiftertill de som Du valt att företräda Dig som medlem.
Ring, skriv eller besök och ge tips och synpunkter.

Efter förfrågan om att leda verksamheten, efter Evas
ft rtraffl i ga ordförande skap under 4 är, har j ag naturl i gtvi s

varit tvungen att fundera och göra mig en vision. Denna
presenteras på annan plats i tidningen.

Agne Olausson

HÖsTMÖTE 14, 16 SEPTEMBER
rÄllvtKEN NoRR oM sTRÖrrasfnp

NYA ENERGIER

Konventet iir avklarat. Som vanligt välplanerat, välorganiserat, välbesökt och väl genomfiirt. Nu kommer höstmötena. Det
enda som är klart är i Källviken noff om Strömstad. Skriv redan nu in i Din kalender pä 14 - 16 september

@ÖSTMÖTE VÄSTKUSTEN) så att Du inte missar.

Mötesplatsen åir Försvarsutbildamas kursgård Källviken, gränsande till havet och skogen. Havsvattnet är fortfarande varmt
fiir bad. Träden har börjat anta höstftirger. Vi kan fortfarande gälätt klädda när vi arbetar med NYA ENERGIER, som är
mötets tema. Hela lördagen går i PSl-spårets tecken. Det är ju en energi vi skapar ftir några timmar. Söndag är det de nya
energiema som upptäckts de senaste l0-15 åren som gäller. Varifrån, vart, varftir, av vem, hur??????? Det är många frågor
och sannolikt kan inte alla besvaras. Tycker Du det är trevligare med studiebesök så finns i närheten stenring som via
utombordare är knuten till skeppssättningen några 100 meter längre bort. Slagfiilt, som kanske inte är enbart positivt, och
mycket mera. Fredagen fär bli en överraskning.

Vi bjuder in våra norska och danska viinner.

VillDuläggasemesterhärmednågradagarfiireellereftermötetsåkontaktakursgårdenTelefon:0526-14810,Mobil:0705-
93 37 04 (vardagar 09.00-20.00), Telefax: 0526-142 90. Titta in på http://www.kallvikenskursgard.se/ . Har Du inte dator
själv så kan Du få hjälp på biblioteket.

Kursinbjudan och info kommer som vanligt i mötesutskick från SFF framåt midsommar men vill Du redan försäkra Dig om
en plats så kontakta Ulla på tel 0523-66 25 93, fax0523-66 25 75, E-post ulla.olausson@slagruta.org
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MIN VISION FOR SSF TILL 2010.

Agne Olausson, nytillträdd ordftirande.

Dubbelt så många
Nu är vi cirka 690 medlemmar. 2010 är viminst dubbelt : mer än I 3 80.

Om varj e medlem, på två år viirvar EN ny medlem så är vi diir.

5lokalfiireningar
Vi har nu nästan Srra. JIS i Stockholm. Slagrutan Tvärs i Örebro. Dessa två harju ett mycket nära samarbete med SSF.

Slagrutan Mitt i Sundsvall som visserligen forffarande funderar, likasåArvika i Viirmland.
Slagruta Syd i Skane har vi inte så stora kontakter med och deras 400 medlemmar är inte medlemmar i SSF.

Vi tjiinar alla på samarbete.
2010 harvi JIS, Tviirs, Mitt, Syd, Väst(?) ochNorr(?) som minst.

24lokalombud
Utbildade att sköta det lokalanätverket.

Dessa har kontakt med SSF och studieftjrbund. Samordnar resor och träffar. Ordnar lokala träffar. Har koll på läget.
Ordnar prova på-kurser. Har kontakt med kommunen. Kåinner till områdets rutgiingare.

Många fl er lokala kurser/studiecirklar
3x3x3. En studiecirkel: minst tre deltagare, minst tre dagar om minst tre lektionstimmar. Detta kan många av oss leda.

Fler artiklar/notiser i tidningar
Ju mer vi syns j u bäthe är det. Skriv sj älv. Fotografera. Tipsa tidningama.

Tidningar och tidskrifter åir som regel tacksamma ftir ftirdigt material.
Se till att det kommer material fran varje liten häff.

Forskningpågår
Vetenskapen harju svårt att göra laboratorieftirsök med vår vetskap som grund.

En riktig vetenskapsman iir dock öppen ftir, att sådant han inte känner till kan vara möjligt.
Kan vi kanske ge nagot till forskningsarbetet vid universitetet i Lund?

Myndigheter och fiiretag kontaktar oss

Polis. LRF. Sjukvården. Brunnsgrävare. Socialstyrelsen. Arkeologer.

Utökat samarbete
Runt om i världen. Utbyte av kunskaper, tidskrifter, litteratur, personliga kontakter.

Örao kunskap
Utbildningierfarenhetsutbyte. Kurser. Skolor. Studiecirklar.

Öt<at slertirtroende
Självkåinnedom. Kunskap om vad vi klarar av. En god etik. En kritisk hållning till oss själva..

vår vision
Jag är vi. SSF är vi. SSF är vad vi vill. Styrelse och funktionärer är till fiir alla, inte tvärt om.

Detta måste innebära att min vision är vår vision. Det innebär då att vi alla jobbar med visionen.
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Känner Du Dig ensam när Du är ute med

Dina intuitiva sökredskap pendel, pekare, slagruta eller har

Du kompisar? Vill Du ha någon i närheten att snacka

slagruta med? Vill Du hänga med när andra åker på utftird
eller lyssnar till föredrag?

I SSF har vi ju vårt stora konvent i maj och2-3 höstmöten

dit vi kanske får resa ganska långt. Ibland kanske vi kunde

göra en liten utftird, lokalt, en lördag, eller en kväll. Kanske

ordna ett intressant föredrag, eller en kortutbildning.

Det är inget som hindrar att vi bedriver lokal verksamhet,
i kommunen. Eller landskapet. Eller annat område som är

liimpligt.

Vill Du göra en verksamhet och ha flera med Dig? Kontakta
Anita så kan Du få hjälp med adresser. Det är många

medlemmar som har angett att de inte vill att deras

adressuppgifter skall lämnas ut, men Du kan ju kontakta
de öppna medlemmarna.

Kanske ni vill bilda en lokalförening med samma ändamål

som SSF. Gör det. Behöver Du hjälp så kontakta Anita.

Förslag till lokalavdelningsstadgar och ändring i SSF:s

stadgar har fastställts av årsmötet.

Detta säger SSF:s stadgar:

§ I Ändamål
Svenska Slagruteforbundet är en 1982 bildad ideell förening

KÄNNER DU DIC ENSAM?
AGNE OI-lussoru

och verka för dess

företeelser som kan
ffi.ffi.,

- främja forskning kring slagrutefenomenet och liknande
företeelser.

§ 2 Verksamhet
Förbundet, som är politiskt och religiöst obundet, skall i sin

verksamhet främja ändamålet bland annat genom att
- sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte
av erfarenheter,
- bistå arrangörer av lokala möten med råd, anvisningar
och på annat sätt,
- informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser
genom medlemstidskriften och på annat sätt,

- söka samarbete med andra svenska och utländska
sammanslutningar med liknande ändamå1.

- arbeta for lokalforeningar som verkar enligt SSF:s lokal-
föreningsstadga

Anita når Du på telefon 0321-144 25.

Agne Olausson
agne@olauson.eu

som har till ändamål att
- väcka intresse för slagrutekonsten
utveckling och spridande,
- öka kunskapen om f?ilt och andra
påvisas med slagruta, pekare, pendel

Vi har attackerats.
Våra sj-dor på nätet har attackerats med

sexannonser och virus som inte gått att ta
bort. Sidorna har stoppats och tagits bort.
Nu har nye webmastern lyckats hämta hem, ladda
om och återigen publicera på vår sida
www.slagruta.org Här ser vi GÖran när han
arbetar med de mer än 5.600 filer som utgör
våra sidor på nätet. Förhoppningsvis skall-
det fungera när Du 1äser detLa. Titta in på
sidorna. Tyck ti11. Tyck ti11 webmastern.

SLAGRUTAN sid 6 Nr.46 2007-2



LIVETS BLOMMA
OLLE VESTERBERG

Först några intryck.
Nyss hemkommen från årsmötet i Lerdala vill jag först
förmedla några intryck.
Efter flera år som styrelsemedlem och därefter flera års

frånvaro från slagrutemöten var det riktigt roligt att vara
med igen. Många kände jag igen men det fanns också
flera nya.
Jag tycker att stämningen har blivet bättre. De spänningar
som fanns på min tid kände jag inte av. Det har skett en
förhöjning mot mer harmoni och balans.

Livets Blomma.
I den heliga geometrin är livets blomma den grundläggande
figurationen. Den är egentligen ganska enkel att rita upp.
Man ritar en cirkel och sedan flyttar man passaren till
ytterkanten och ritar en ny cirkel med samma radier som
går igenom den första cirkelns mittpunkt. Sådär håller man
på och ritar och ritar tills det har blivet en livets blomma.
När två cirklar skär i varandra på det sätt som nämns
ovan bildas något som kallas vesica piscis.

I den passar två liksidiga trianglar in som passar in i två
kvadrater som bildar en rektangel kring vesica piscis.
Bilden innehåller därmed roten ur tvä, tre, och fem. Det
är tre av naturens grundläggande tal. Denna form är

mycket vanlig i naturen särskilt som öppning hos människor,
djur och växter.
Vesica piscis kan också ses som livets början. När en
spermie kommer in i livmodern förstoras den till samma
storlek som kvinnans ägg och dessa två förenas i den form
som kallas vesica piscis. Där börjar livet. Efter hand som
fostret växer ritas fler och fler cirklar tills livets blomma
är utbildad och barnet föds.

Heliga geometrin är den morfogenetiska strukturen bakom
själva verkligheten. Genom den har allting skapats. Livets
blomma innehåller allt. Det finns ingenting i universum och
det kommer ej heller att finnas något som inte har
manifesterats via denna bild-alla språk, alla fysikens lagar,
alla biologiska livsformer-människor, djur och växter.
Livets blomma visar upp den perfekta energistrukturen
för en människa. När man sitter framför blomman och
mediterar på den kan man ofta känna något där det finns
något fel eller obalans i kroppen. Det tolkarjag som att
den genast börjar jobba på att korrigera och bota. När vi
föds är vår energistruktur normalt perfekt men efter hand
som vi får våra smällar så blir den skev här och var. Det
är det man upplever när man sitter framför livets blomma.
På årsmötet var det många som kände vinddrag från
blomman. Det var något nytt för mig, men det är ju mycket
bra om den kan användas till exempel för ventilation. Det
finns nämligen inga rörliga delar och därmed ingen
energikostnad. Den är alltså självgående, en så kallad
perpetuum mobile.
I nästa nummer av tidningen återkommer jag med mer
geometri bl.a, merkaban.

Olle Vesterberg
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1. Mötets öppnande
Ordforande Eva Svensson hälsade de närvarande välkomna
till2007 års årsmöte vilket också är dess 25 års jubileum och
ftirklarade därmed mötet öppnat.

2. Yal av mötesordförande
Beslöts att väljaAgne Olausson till ordftrande fiir årsmötet.

3 Val av mötessekreterare
Beslöts att välja Helena Frykstrand till sekreterare för
årsmötet.

4. Yal av två protokolljusterare tillika rösträknare att
jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet
Beslöts välja Olle Westerberg och Anders Hegg.

5. Upprättande av röstlängd
Beslöts att anviinda den redan befintliga röstlängden.

6. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
Beslöts att årsmötet befanns vederbörligt utlyst

7. Dagordningens fastställande
Beslöts attläggatill punkt 20 tvä övriga frågor: 1) Billigare
kurspriser för pensionärer, 2) Billigare kurspriser för
medlemmar än för utomstående. Därefter fastställdes
dagordningen. Bilaga 1

8. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättel sen genom gicks rubrikvi s. Bilaga 2

9. Ekonomisk redogörelse för 2006
Eva Svensson rapporterade om 2006 års ekonomiska
redogörelse. Denna godkändes tillika med verksamhets-
berättelsen och lades till handlingama. Bilaga 3.

10. Revisionsberättelse
Beslöts godkänna den av revisor Birgitta Welldn upplästa
revisionsberättelsen. Bilaga 4

11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt
beslut om uppkommet över- eller underskott.
Eva Svensson redogjorde för 2006 års resultat- och
balansräkning samt om 2006 års överskott.
Beslöts fastställa desamma. Bilaga 5

12. Redogörelse för Egons Fond
Eva Svensson redogjorde ft)r Egons Fond. Beslöts godkänna

redogörelsen.

13. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
Mötet beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelse-
medlemmarna.

14 Yal av styrelse
A. Beslöts välja Agne Olausson till ordförande ftir ett år

B. Beslöts attväljaRolfHeinemanntill vice ordftirande
frr ett år

C. Beslöts att välja Helena Frykstrand till sekreterare ftir
två år

D. Beslöts attväljaRolfKjellström till styrelseledamot
for två år

E. Beslöts att välja Göran Gustafsson till styrelseledamot
för ett år

F. Beslöts att välja Regina Siuvatti och Eva Lindström till
styrelsesuppleanter ft)r ett år vardera

15. Val av revisorer.
A. Beslöts att välja Siv Andersson och Birgitta Wellön till

revisorer fiir ett år vardera
B. Beslöts attväljalars-Åke Lundgren till

revisorssuppleant för ett år

16. Val av valberedning
A. Beslöts att välja Maud Strömbergsson till samman-

kallande medlem i ett år.

B. Beslöts att välja Paul Holmberg och Britt-Marie
Lundgren till valberedningen ftlr ett år.

17. Val till Tidningen
A. Beslöts att välja Rolf Heinemann till redaktör ft)r ett

år
B. Beslöts attväljaAgne Olaussontill ansvarig utgivare

for ett år

18. Val till hemsidan
A. Beslöts att välja Göran Gustafsson till redaktör ftir

hemsidan ft)r ett år
B. Beslöts att välja Agne Olausson till ansvarig utgivare

till hemsidan ftir ett år.

19. Egons fond
Beslöts att omvälja Lars Carlsson som suppleant till Egons

fond för ett år.

20. Styrelsens förslag till reviderad budget för 2007
Diskuterades förslag om billigare kurser till pensionärer.

Eftersom så många är pensionärer inom SSF beslöts att
samma priser gäller for samtliga medlemmar.
Diskuterades florslag om samma priser på SSF:s kurser ftjr
medlemmar och utomstående. Konstaterades att inga
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utomstående äger rätt till attnärvaravid SSF:s kurser. Därmed
befanns frågan vara besvarad.
Eva Svensson redogjorde för den reviderade budgeten2}}7 .

Beslöts Godkänna densamma. Bilaga 6

21. Styrelsens ftirslag till budget och medlemsavgift fiir
2008

Eva Svensson föredrog budgetsförslaget for 2008. Beslöts
godkänna densamma. Bilaga 7

Beslöts medlemsavgiften till 220:- for år 2008, Ungdomar
tom 20 år 80:-, familjemedlem (utan tidning) 140:-

22. Årets motioner samt ftirslag från stSrrelsen
Beslöts att ändra SSF:s stadgar enligt kursiverad stil i bilaga
8.

Beslöts ftira *am densamma text till 2008 års årsmöte för
slutgiltigt fastställande.

Vill Du vara med? En dag? En kväll? Eller en förmiddag?
Eller kanske en hel helg?

Vi har ju Slagruteförbundets konvent och höstmöten. De
är ju förnämliga tillställningar. Mycket info till hyfsat pris,
men ibland har vi velat ha mer. En lokal träff ibland för
närboende.

Agne vill undersöka energierna vid en hällkista.
Natrurligtvis kan jag åka dit ensam men det är roligare
om vi är flera. Kanske en hel dag vid stensättningen och
skeppet på Blomsholm och undersökning av hur de, via
utombordaren borta i skogen, är kopplade till varandra.
Varifrån kommer energierna till Uppsalen på Kinnekulle?
Eller en kväll för att lyssna till en intressant föreläsning.
Kanske att besök på mus6ets fornfyndsavdelning. En liten
tur till våra norska kvistgjengare. Allt blir roligare om vi är
flera.

Agne Olausson

Beslöts att för ftirsta gången fastställa Stadgar ör Svenska
Slagrutefbrbundets lokalforening efter att sfiyka i textenpunkt
7 A. andra raden "högsta beslutande ocho'.

23. Övrigt
Agne Olausson avtackade Eva Svensson som avgående
ordftirande, Bo Magnus Dahlberg som avgående sekreterare,
Kristoffer Eriksson som avgående webmaster, Benny
Karlsson som avgående sammankallande i valberedningen.
Rolf Heinemann utdelade därefter första pris i årets
fototävling till Lars Carlsson.
Kurt Davidsson formedlade medlemmarnas tack till leda-
möter och funktionärer.
Agne Olausson tackade for fortroendet att väljas till SSF:s
ordlorande samt lorklarade årsmötet for avslutat.

Vidprotokollet
FleLewa Fvykstrawd

Mötesordförande
Agwe oLaussow

UPPROP TILL RUTGÅNGARE I VÅST.

Sed. Protokollet har undertecknats Av ovan angivna personer
Justerare Justerare "

oLLe westerberg AwdeYs t+eTg

Kanske Du har samma intressen? Kanske Du når de
energier jag inte är känslig för? Kanske Du bor i närheten.
Varför inte åka tillsammans? För det krävs ju att vi känner
till varandra. Jag kanske hittar någon intressant energi som
gär ät Ditt håll. Kan Du kanske fortsätta att undersöka
den? Våra undersökningar kanske blir mer än 100% om
vi är flera. Den sociala samvaron är alltid mer om vi är
många.

Bor Du i Västra Götalands län eller i närheten så hör av
Dig med dina adressuppgifter och Dina intressen. Har Du
epost så är det tills vidare gratis. Vill Du ha snigelpost får
Du kanske betala en tjuga ibland. Ett brev kostar ju minst
l0 kr med kopiering, kuvert och porto. Allt som krävs av
Dig är att Du visar intresse. I övrigt är det till intet
forpliktande.

Helena Frykstrand
Adresser och telefonnummer hittar du på sidan 2
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utomstående äger rätt till attnarvaravid SSF:s kurser. Därmed
befanns frägan vara besvarad.
Eva Svensson redogjorde för den rgviderade budgeten2}}7 .

Beslöts Godkänna densamma. Bilaga 6

21. Styrelsens fiirslag till budget och medlemsavgift fiir
2008

Eva Svensson foredrog budgetsförslaget fiir 2008. Beslöts
godkänna densamma. Bilaga 7
Beslöts medlemsavgiften till 220:- for år 2008, Ungdomar
tom20 år 80:-, familjemedlem (utan tidning) 140:-

22. Arets motioner samt fiirslag från styrelsen
Beslöts att ändra SSF:s stadgar enligt kursiverad stil i bilaga
8.

Beslöts fora fram densamma text till 2008 års årsmöte för
slutgilti gt fastställande.

Vill Du vara med? En dag? En kväIl? Eller en förmiddag?
Eller kanske en hel helg?

Vi har ju Slagruteförbundets konvent och höstmöten. De
ärju förnämliga tillställningar. Mycket info till hyfsat pris,
men ibland har vi velat ha mer. En lokal träff ibland för
närboende.

Agne vill undersöka energierna vid en hällkista.
Natrurligtvis kan jag åka dit ensam men det är roligare
om vi är flera. Kanske en hel dag vid stensättningen och
skeppet på Blomsholm och undersökning av hur de, via
utombordaren borta i skogen, är kopplade till varandra.
Varifrån kommer energierna till Uppsalen på Kinnekulle?
Eller en kväll för att lyssna till en intressant föreläsning.
Kanske att besök på mus6ets fornfyndsavdelning. En liten
tur till våra norska kvistgjengare. Allt blir roligare om vi är
flera.

Agne Olausson

Beslöts att för lorsta gången fastställa Stadgar for Svenska
Slagrutefbrbundets lokalforening efter att stryka i texten punkt
7 A. andra raden "högsta beslutande och".

23. Övrigt
Agne Olausson avtackade Eva Svensson som avgående
ordförande, Bo Magnus Dahlberg som avgående sekreterare,
Kristoffer Eriksson som avgående webmaster, Benny
Karlsson som avgående sammankallande i valberedningen.
Rolf Heinemann utdelade därefter första pris i årets
fototävling till Lars Carlsson.
Kurt Davidsson formedlade medlemmarnas tack till leda-
möter och funktionärer.
Agne Olausson tackade for fortroendet att väljas till SSF:s
ordltirande samt ftirklarade årsmötet ftir avslutat.

Vidprotokollet
tleLewa FrgksLrawd

Mötesordförande
Agwe oLaussow

UPPROP TILL RUTGÅNGARE I VAST.

S.ed. Protokollet har undertecknats AV ovan angivna personerJusterare Justeräre '
oLLe wesl.erbera, Awders ttegg

Kanske Du har samma intressen? Kanske Du når de
energier jag inte är känslig för? Kanske Du bor i närheten.
Varför inte åka tillsammans? För det krävs ju att vi känner
till varandra. Jag kanske hittar någon intressant energi som
gär ät Ditt håll. Kan Du kanske fortsätta att undersöka
den? Våra undersökningar kanske blir mer än 100% om
vi är flera. Den sociala samvaron är alltid mer om vi är
många.

Bor Du i Västra Götalands län eller i närheten så hör av
Dig med dina adressuppgifter och Dina intressen. Har Du
epost så är det tills vidare gratis. Vill Du ha snigelpost får
Du kanske betala en tjuga ibland. Ett brev kostar ju minst
l0 kr med kopiering, kuvert och porto. Allt som krävs av
Dig är att Du visar intresse. I övrigt är det till intet
förpliktande.

Helena Frykstrand
Adresser och telefonnummer hittar du på sidan 2
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Efter en del ftirberedelser, med utsättande
av div. linjer på gräsmattan kunde vi lugnt

sätta oss ned och höra på öppnandet av SSF:s 25 konvent,
och arrangörernas informationer inför mötet. Som vanligt
med stora fiirväntningar och undran vad ör nya intressanta
saker som skulle dyka upp. Som dbltagare i gruppen som
skulle ta hand om allmänheten kändes det extra kymigt i
det droppande regnet. Det dök visst upp två stycken
allmänhet, som kunde prova på att känna av värautstakade
linjer. Som vanligt dök de gamla rävarna upp och det blev
div. prat om dessa underliga fenomen. Vi hade märkt ut
två korsande vattenådror varav den ena var en mentalt
utlagd åder. Det gäller att ställa sig på rätt åder när man
ska demonstrera hur man kan bestämma djupet eller hur?

Kl. 17 serverades middagen som var mycket delikat.
På kvällen fiiljde jag med gruppen till Ekornavallen där
Åke fihlgren gjort ett enastående arbete med att märka
ut de mest intressanta linjerna. Som vanligt var det en
alltftir stor grupp, så många missade en del, men det blev
flera tillf?illen att återkomma och göra mer ingående
studier.
Girommen ärju en intressant skapelse med starka energier
och märkliga stenar. Synd bara att man har av säker-
hetsskäl firllt igen det inre utrymmet med småsten. Det
hade varit intressant att komma in och känna energierna
där.

Vid den stora stenhögen (gravhögen?) avslutade vi kvällen
med att ladda upp den genom att vi alla i trummans takt
vandrade runt sju varv motsols. En märklig upplevelse som
även de intresserade korna i hagen bredvid tydligen tyckte.
Kvällen a

Åners KoNVENT
Rolp K.lellsrnöM

prat.

Fredag förmiddag ägnades åt diverse kurser. Jag lyssnade
på Jenny och Per-Uno som talade om naturväsen. Det är
alltid lika spännande att uppleva dessa varelser som man
över huvud taget inte har lagt märke till eller trott att de
finns.
Efter den goda lunehen kunde vi lyssna till vår vän Hälso-
Lasse som kom med en hel del smått och gott om vår
hälsa. Kroppen är självläkande och det vi gör är att starta
denna med olika metoder: healing, homeopati, alternativa
läkemedel mm. Det finns mycket att fråga om så här

efteråt. Mycket intressant.
Olle Vesterberg visade på geometriska figurer med olika
krafter och egenskaper som alla på något sätt påverkar
oss människor både
fysiskt och psykiskt.

Kvällen ägnades åt
utflykter till ett antal
intressanta platser. Jag
följde med till Brake-
lund, ett gravfält enligt
arkeologerna. Vi
pendlade på antalet
begravda på platsen
och kom fram till tre
stycken, hövding med
hustru på ett ställe i en
skeppsättning och en
tredje borta vid domar-
ringarna. Att då kalla
det ett gravf;ilt ärju tveksamt! Enligt vår gamle vän Birger
Norberg är det ftirmodligen en forntida hälsocentral med
healingpunkter och kraftfulla stenar där shamanen kunde
kurera sjuka människor. En ca 250 år gammal björk på
området är imponerande med jätteaura och ger en
ordentlig uppladdning när man krarnar stammen.
Kvällen avslutades med frigörande dans med Regina. Ni
som inte var med där gick miste om en verklig upplevelse.

Lördagen bjöd på soligt väder och man hade väl önskat
att fä vara ute. Men Majvor Stigengreen från Markaryd
trollband oss med asiatisk läkekonst,Ayur-Veda. Vi kunde
placera oss i den grupp Vata, Pitta eller Kapha som vi
tillhör. Mycket spännande. Det hela avslutades med en
mental uppladdning som tydligen berörde oss alla.

Jag var lite jävig dä jag visste en del av svaren på
tipsrundan, så jag ägnade mig åt andra saker. Bl.a. kände
jag pä minnesstenen efter kungabesöket. Jag var ju med
fiirra gången och då stod stenen på en undanskymd plats
utan speciella krafter och alldeles död.
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Jag föll för frestelsen och laddade upp den med fem linjer
for att pröva om det gick. Nu efter två år är den fortfarande
fem-linjig och dessutom flyttad till en bättre plats.

Årsmötet på eftermiddagen fiirlöpte utan anmärkning med
val av ny ordförande, Agne Olausson, ny sekreterare,
Helena Frykstrand och ny webmaster, Göran Gustafsson.
Vi avtackade avgående ordförande Eva Svensson som
under några år lagt ner mycket arbete åt SSF. Tack Eva!
Sista inslaget på lördagen var korta inlägg från medlemmar.
Tyvärr blev de inte så korta och tiden rann iväg så alla
hann inte komma till tals.

Sedan serverades jubileumssupe'. Mycket gofi. Kvällen
avslutades med dans till trummor och tut i lur. Mycket
medryckande.

Ånrrs KoNVENT

Söndagen började med redogörelser för slagruteverk-
samheten i andra länder. Tiden tillät inte fler inlägg, men
jag kan komplettera med att i Baltiska länderna jobbar
professorer och doktorer med jordstrålning med statliga
anslag.
Därpå följde redovisning från Ekornavallen, som är ett
mycket intressant område.
Ulf Brånell berättade om placeringen av stendösar och
kyrkor på avståndslinjer från centrala punkter. Det är ju
underligt att man på den tiden kunde bestämma avstånd
med sådan noggrannhet. Mer om detta finns i Slagrutan
nr2006:4.
Dagen avslutades med några korta inlägg och tiden räckte
inte till Agne Olausson som skulle talat om biodling och
dess beroende av jordstrålning.
Konventet avslutades med en god lunch och ett vemodigt
avsked in{tir hemresan.

Vi tackar för ett trevligt konvent och på återseende.

Här är det Eva som pustar ut efter 4 år som
ordförande iSSF

Dan och Carl-Anton Mattsson som har varit SSF-medlemmar
nästan från början och visade oss många färgbilder under 25-års
jubileet.
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ftir Svenska Slagruteftirbundets LOKALFÖRENING

Fastställda vid konstituerande stämma

§1 NAMN
Föreningens namn är:

§ 2 ÄUOerUÅl
Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden
förening och bestårav slag-ruteanvändare som är
medlemmar i Svenska Slagruteförbundet, nedan kallat SSF,
och personer som forbinder sig att arbeta efter SSF's
stadga § 1 Ändamål:

SSF stadga § I Ändamål med nuvarande lydelse

Svenska Slagruteforbundet är en 1982 bildad ideell ftirening som
hartill ändamål att

- väcka intresse ftir slagrutekonsten och verka for dess
utveckling och spridande,

- öka kunskapen om fält och andra ftireteelser som kan
påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m.

- främja forskning kring slagrutefenomenet och liknande
ftireteelser.

Verksamheten inriktar sig fråimst på
- att med slagruta och liknande undersöka olika energier.
- att medlemmarna skall få större kunskap om jordstrålning.
- att medlemmarna utvecklas genom aktivt arbete vid sam-

mankomster och utflykter.
- att verka för likformighet vid bedömning av jordstråtning.
- att verka för gemensam utformni ng av riktlinjer för dokument-

ation och iakttagelser.
- att medlemmarna ska vara delaktiga vid dokumentation av

jordstrålning mm.
- att utgöra ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte

mellan slagruteanvändare.
- att verka för en sund nyrekrytering, fortbildning och

erfarenhetsåterföring.

§3 STYRELSENSSÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i

§4 ORGANISATTON
Föreningens verksamhet utövas genom föreningsstämma,
extra foreningsstämma, styrelse och, om styrelsen så
beslutar, arbetsutskott.

§5 MEDLEMSKAP
Envar fysisk person kan bli medlem genom att ansluta sig
till föreningens stadgar och betala den för inträdesåret
fastställda medlemsavgiften.

§ 6 FöRENINGSSTÄMMA
A Föreningsstämman är högsta beslutandeorgan i

alla föreningens angelägenheter.

STADGETÖNSLAG

Vid föreningsstämma äger medlem som fullgjort
sina skyldigheter i enlighet med dessa stad-
gar rätt att närvara samt där utöva yttrande-,
forslags- och rösträtt.

Ordinarie föreningsstämma hålles å tid som
bestäms av foregående föreningsstämma, dock
skall sådariföreningsstämma avhållas fore maj
månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande
ärenden förekomma till behandling:

Val av funktionärer vid föreningsstämman.
ordförande, sekreterare, justeringsman ti I I i ka
rösträknare

U pprättande av röstlängd.
Fråga om föreningsstämman blivit behörigen uflyst.
Arsredovisning, verksam hetsberättelse och revisorernas

berättelse. Fastställande av årsredovisning och
beslut om uppkommet resultat.

Frågan om ansvarsfrihet for föreningens styrelse
med anledning av foredragna berättelser.

Styrelsens forslag till budget för innevarande och näst-
kom mande år. Fastställande av medlemsavg ifter för
nästkommande år.

Fastställande av antalet ledamöter jämte suppleant(er)
i styrelsen.

Val av ordforande och övriga styrelseledamöter. Val av
suppleant(er) i styrelsen.

Val av en revisor.
Val av valberedningskommitt6 för en tid av 2 år, bestå-

ende av en person.
Behandling av till föreningsstämma inkomna motioner.
Övriga av föreningens styrelse förelagda ärenden.

Extra foreningsstämma hålls, närföreningens styrelse så
beslutar eller då minst hälften av föreningens
medlemmar därom gör skriftlig framställning till
foreningens styrelse.

Kallelse till föreningsstämma och extra foreningsstämma
skall ske per post eller e-mail, vilket skall skickas
senast 14 dagar före foreningsstämmans hållande.
Arsredovisning, verksamhetsberättelse samt
revisionsberättelse skall utsändas till medlemmarna
samtidigt med kallelse och dagordning tillordinarie
föreningsstämma.

G Medlem, som fullgjort sina forpliktelser mot
föreningen kan inge motioner till forenings-
stämman. Motion skall inlämnas tillforenin-
gens styrelse senast den 1 febr. samma år
som foreningsstämman hålles.

H Vid ordinarie föreningsstämma skallejandra ärenden
upptagas än dem som framlagts enligt av
foren i n gens styrelse utarbetad föred rag ni ngsl ista.
Vid extra föreningsstämma får ej andra frågor än
dem som angivits i kallelsen upptagas till
avgörande. Ejfår någon för egen del deltaga i

avgörande av fråga, vari hans enskilda intressen är
stridande mot foren ingens.

2
3
4

I
10

11

12
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för Svenska Slagruteförbundets LOKALFÖRENING

I Beslut på föreningsstämma sker genom öppen omröstning
med enkelmajoritet.
Öppen omröstning förrättas genom upprop,om så

påkallas.
I händelse av lika röstetal för olika meningar blir

den av ordföranden vid föreningsstämman
biträdda meningen gällande, men vid
personval avgör lottning.

J Verksamhetsberättelse och protokoll från
föreningsstämman skall skickas till SSF's

sekreterare för kännedom före juli månads utgång.

§7 STYRELSEN
A Föreningens styrelse handhar ledning av förenin-

gens verksamhet och är, när föreningsstämman ej
är samlad, föreningens verkställande organ.

B Föreningens styrelse består av medlemmar i SSF.
C Föreningens styrelse består av det antal ledamöter, som

ordinarie föreningsstämma beslutar, dock minst 3
och högst 5. Ordföranden väljs för en tid av ett år.
Övriga ledamöter och suppleant(er) väljs for en tid
av två år, med tur att växelvis avgå.
Styrelsen konstituerar sig själv.

D Föreningens styrelse kan utse arbetsutskott. I vilken
fören i ngens ordföra nde ä r sj älvskriven ledamot.
Till arbetsutskottet får även adjungeras
medlemmar utanför styrelsen.

E Styrelsen är beslutför, då minst hälften av dess leda-
möter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. I händelse av lika röstetal for olika
meningar blir den av ordföranden vid
sammanträdet biträdda meningen gällande,
men vid personval avgör lottning.
Vid styrelsens sammanträden skall föras
protokoll.

F Styrelsen är redovisningsskyldig tillansvar inför
foreningsstämman.

§ I FIRMATECKNING
Föreningen tecknas av

§9 nÄxeusxapeR
Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår.

§ 10 REVISION
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av

en revisor, vilken utses på ordinarie
foreningsstämma för en tid av ett år.
Fullständigt boksl ut jämte styrelsens berättelse
för föregående år skall årligen före den 15
februari stå till revisorns förfogande.
Revisorn skall senast den 1 mars ha avgivit
skriftligt utlåtande över av honom verkställd
g ranskni ng, däri ansvarsfrihet för föreni n gens
styrelse till- eller avstyrks.

STADGETÖNSLAG

§11 UTESLUTNINGAVMEDLEM
Uteslutning av medlem kan av föreningens styrelse

beslutas i följande fall:
1 Medlem som häftar iskuld tillföreningen för

för{allna avgifter, och trots påminnelse
uncierlåter att betala dem inom 30 dagar
från påminnelsedatumet.

2 Medlem som förfar i strid mot dessa
stadgar eller i strid mot beslut som fattas i

vederbörlig ordning av föreningens organ,
eller eljest beter sig illojalt mot föreningen,
och ej efter tillsägelse vidtager rättelse.

3 Medlem som på annat sätt visat sig
olämplig som medlem.

§ 12 TVINGANDE PARAGRAFER
§ 2, § 6 J, § 12 i stadgarna kan ej ändras av
föreningen själv, men kan ändras av SSF's
föreningsstämma enligt SSF's paragraf om
stadgeänd ringar för lokalfören ingar.

§ 13 FÖRENTNGENS UPPLöSNING
Föreningen kan ej upplösas med mindre än tuå på
varand ra följa nde foren i ngsstäm mor fattat besl ut
därom med 3/4 majoritet. Minst 6 månader skall
ha förflutit mellan stäm-morna. Om föreningen
upplöses skall eventuella tillgångar disponeras
enligt beslut på sista föreningsstämman De kan
lämpligen ges till Egon's fond.

§ 14 ÄruOruUCAVSTADGAR
Andring av dessa stadgar skall ske med % majoritet
vid två på varandra följande föreningsstämmor,
varav dock en skallvara ordinarie.
Minst 6 månader skall ha förflutit mellan
stämmorna.

Red. anm.:

Stadgeforslag för Svenska Slag rute
förbundets Lokalforening

samt
Stadgar för Svenska Slagruteförbundet

kommer att tryckas som ett särtryck, som
kan rekvireras hos Rolf Kjellström.
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STADGAR TÖn SvgNsxl SIaaRI.JTEFÖRBUNDET
Antagna vid årsmötet den 2007 05 20 ftir forsta gången, text med kursiv stil.

§ 1 Ändamål
Svenska Slagruteforbundet är en 1982 bildad ideell forening som
hartill ändamål att
- väcka intresse ftr slagrutekonsten ochterka ftir dess utveckling
och spridande,
- öka kunskapen om fiilt och andra ftireteelser som kan påvisas

med slagruta, pekare, pendel m.m.,
- friimja forskning kring slagrutefenomenet och liknande ftireteelser.

§ 2 Verksamhet
Förbundet, som är politiskt och religiöst obundet, skall i sin
verksamhet främja ändamålet bland annat
genom att
- sammanftira slagrutegängare och underlätta deras utbyte av
erfarenheter,
- bistå anangörer av lokala möten med råd; anvisningar och på

annat sätt,
- informera om slagrutefenomenet och liknande foreteelser genom
medlemstidskriften och på annat sätt,
- söka samarbete med andra svenska och utländska samman-
slutningar med liknande ändamåI.
- arbeta för lokalföreningar som verkar enligt SSF:s stadgar

§ 3 Medlemskap
Envar ffsisk person kan bli medlem genom att ansluta sig enskild
eller genom lokalförening fil/ ftrbundets stadgar och betala den
ftir inträdesåret fastställda medlemsavgiften.
Medlem skall sträva efter etiskt uppträdande i sitt slagrutearbete
och kan inte åberopa sitt medlemskap som garanti ftir kunnighet i
slagrutans användning.
Medlem kan efter beslut av årsmöte utses till hedersmedlem. Sådan
medlem är befriad fran medlemsavgift.

§ 4 Medlemsavgift
Årsmöte fastställer medlemsavgift for nåistkommande verksamhetsår
att betalas fore I 5 februari det året. Lägre avgift skall fastställas for
medlemmar som avsäger sig medlemstidskriften.

§ 5 Organisation
Årsmöte och extra möte är fijrbundets högsta beslutande organ.
Styrelsen verkställer mötenas beslut och
handhar inom ramen for dessa stadgar lorbundets angelägenheter
med full bestämmanderätt i övrigI.
Mandattiden ftir forbundets valda funktionärer löper från det
årsmöte då valet skett till och med det årsmöte som äger rum ett
elleq i ftrekommande fall, två år därefter. Md vakans kan årsmöte
eller extra möte ftirrätta fyllnadsval. Omval kan ske till samtliga
befattningar.
Lokalförcning kan bildas efter anmiilan till SSF:s sStrelse som
beslutur om godkiinnande.
Lokafförening bör delta med minst en represenlant/er ur styrelsen
till SSF:s årsmöte och extramöte.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Säte och firmateckning
Förbundets och styrelsens säte är den ort där styrelsens ordftirande
är folkbokford. Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den
eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 8 Styrelse
Styrelsen, vars ledamöter skall vara medlemmar i forbundet, väljs
av årsmötet. Styrelsen består av ordfiirande, vice ordftirande,
sekreterare och kassör, vilka väljs direkt till sina poster, samt av tre
övriga ledamöter jämte två suppleanter.
Ordforanden väljs ftir en tid av ett år och övriga styrelseledamöter
ftir en tid av två år med val av halva antalet vid ett årsmöte och
halva antalet vid nästkommande årsmöte. Suppleanterna väljs fiir
en tid av ett år.

Styrelsen skall utarbeta befattningsbeskrivningar för sina
ledamöter.

§ 9 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordfiiranden eller på begäran
av minst §na styrelseledamöter. Konstituerande styrelsemöte skall
hållas inom två veckor efter årsmöte. Därutöver skall styrelsen
varje verksamhetsår hålla minst två protokollflorda sammanträden,
till vilka styrelseledamöterna skall kallas. Suppleanterna skall
fiirhandsinformeras om varje styrelsemöte och kallas vid ftirfall ftir
ordinarie ledamot.
Suppleanterna kan även kallas utan ordinarie ledamots forfall om
styrelsen så beslutar.
Styrelsen är beslutfor när samtliga ledamöter kallats och om minst

Szra ledamöter är närvarande. Som s§zrelsens beslut gäller den
mening ftir vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna
röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
Suppleant som ärnärvarande utan attinträda i ordinarie ledamots
ställe har yttrande- och fiirslagsrätt men deltar inte i besluten.

§1 0 Förvaltning och årsredovisning
Styrelsen fiirvaltar och ansvarar for forbundets medel och övriga
tillgångar.
Styrelsen skall till varje årsmöte avge årsredovisning omfattande
verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning for det
närmast ftregående räkenskapsåret med ftirslag till disposition av
uppkommet över- eller underskott. Årsredovisningen jämte
forbundets räkenskaper, inventarieftirteckning, protokoll och öwiga
handlingar skall tillhandahållas revisorema senast den ftirsta februari
året efter verksamhetsåret.

§ 11 Revisorer
För att granska styrelsens florvaltning och årsredovisning samt
ftirbundets räkenskaper m.m. väljer årsmötet årligen två revisorer
och en revisorssuppleant for tiden till nästkommande årsmöte.
Revisionsberätte lse ftir det riikenskapsår granskningen omfattar,
skall överliimnas till styrelsen senast den forsta mars året efter
verksamhetsåret. I den mån revisorerna inte ftirordar ansvarsfrihet
fiir styrelseledamöterna ftr forvaltningen under räkenskapsåret i
fråga skall valberedningen utan dröjsmål underrättas härom.
Revisorema äger närhelst och i den omfattning de önskar ta del
av och granska ftirbundets räkenskaper under löpande
verksamhetsår.
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Antagna vid årsmötet den 2007 05 20 for forsta gången, text med kursiv stil.

§ l2Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre fiirbundsmedlemmar, varav en är
sammankallande. Valberedningen väljs ftir tiden till nästkommande
årsmöte med uppgift att nominera kandidater till de befattningar till
vilka val då skall äga rum. Valberedningen skall därjämte utgöra
kontaktorgan mellan medlemmarna och styrelsen i frågor rörande
fiirbundets fu nktionärer.

§ 13 Motioner
Medlem kan väcka motion (ftirslag) rörande ftirbundets verksamhet.
För att kunna behandlas vid årsmöte skall motion i skriftlig form
vara s§rrelsen tillhanda senast I februari.
Styrelsen skall avge yttrande över i rätt tid inkomna motioner. För
sent inkomna motioner hänskjutes till nästa årsmöte och behandlas
därvid såsom stadgeenligt väckta.

§ 14Arsmöte
Årsmöte hålles årligen inom tiden I maj - 15 juni enligt styrelsens
bestämmande.

Styrelsen skall senast sex veckor ftire årsmöte genom medlems-
tidskriften eller på annat sätt ge medlemmama skriftlig information
om tid och plats fiir mötet samt anvisningar om anmälan ftir
deltagande. I rätt tid inkomna motioner skall med styrelsens yttrande
samtidigt införas i medlemstidskriften eller utsändas till
medlemmama.

Styrelsen skall senast två veckor före årsmöte till samtliga
medlemmar utsända skriftlig kallelse till vilken skall fogas:
- dagordning,
- årsredovisning,
- revisionsberättelse,
- lorslag till budget ftir innevarande verksamhetsår,
- förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår.

§ 15 Dagordning vid årsmöte
Vid årsmöte skall ftiljande ärenden behandlas:
l. Val av mötesordftirande.
2. Val av mötessekreterare.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte
mötesordftiranden justera mötesprotokollet.

4. Upprättande av röstlängd.
5. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
6. Dagordningens fastställande.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om

uppkommet över- eller underskott.
10. Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelseledamöterna.
I 1. Val av styrelseordforande, vice ordftirande, sekreterare och

kassör.

12.Yal av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
14. Val av valberedningens tre medlemmar, varav en samrnankallande.

15. Öwigaval i forekommande fall.
I 6. Styrelsens ftirslag till budget ftir innevarande verksamhetsår.

17. Styrelsens ftirslag till budget och medlemsavgift for nästkom-
mande verksamhetsår.

18. Motioner samt ftirslag från styrelsen.
19. Öwigafrågor.
Beslut kan ej fattas i ärende som inte tagits upp på
dagordningen.

§ 16 Extra möte
Extra möte hålles om årsmöte, extra möte eller styrelsen finner det
nödvändigt. Därvid skall kallelse utsåindas till samtliga medlemmar
senast tre veckor fore mötet.
Extra möte skall även hållas om det fiir uppgivet ändamål begärs av
revisorerna eller av minst en tiondel av samtliga medlemmar. Det
åligger därvid styrelsen att inom två veckor efter mottagandet av
sådan begäran till samtliga medlemmar utsända kallelse till extra
möte, vilket skall hållas på dag som infaller tre veckor efter kallelsens

utsändande till medlemmarna.
Kal lelse till extra möte skal I ske skift ligen och innehålla dagordning.
Vid extra möte får endast de ärenden behandlas for vilka mötet
utlysts.

§17 Röstning och beslut
Röstning sker öppet men skall vid val ske med slutna sedlar om
någon begär det. Rösträtt äger den som betalat sist ftirfallen
medlemsavgift senast fura veckor ftire årsmöte och två veckor ftire
extra möte. Varje närvarande medlem har en röst. Styrelseledamot
får ej rösta om egen ansvarsfrihet.
Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
Som mötesbeslut gäller den mening som fätt de flesta rösterna om
ej annat är stadgat. Md lika röstetal avgöres personval genom
lottning medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av
mötesordftiranden om denne är röstberättigad. I annat fall avgör
lotten.
Protokoll från årsmöte och extra möte skall justeras inom tre veckor
och därefter hos styrelsen hållas tillgängligt ftr medlemmarna.
Protokollet skall så snart ske kan i avskrift utsändas till samtliga
medlemmar eller publiceras i medlemstidskriften.

§ 18 Medlemstidskrift
Förbundet ger ut en periodisk tidskift. Denna tillstiilles fullbetalande
medlemmar boende i Sverige kostradsfritt.
För fullbetalande medlemmar bosatta utanftjr Sverige tillkommer extra
portokostnader fth tidningen.

Redaktör och ansvarig utgivare, vilka båda skall vara fiirbunds-
medlemmar, väljs av årsmötet, redaktören ftir en mandattid av två
år och ansvarige utgivaren ftir en mandattid av ett år. Ansvarig
utgivare skall vara en av styrelsens ledamöter.

§ 19 Hemsida på Internet
Förbundet kan ge ut en hemsida på Internet. Riktlinjer for
hemsidans innehåll beslutas av styrelsen. Innehållet skall
presenteras på svenska men kan dessutom presenteras på annat

språk. Redaktör och ansvarig utgivare, vilka båda skall vara
forbundsmedlemmar, väljs av årsmötet, redaktören for en

mandattid av två år och ansvarige utgivaren for en mandattid av
ett år. Ansvarig utgivare skall vara en av styrelsens ledamöter.
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3. Pyramiderna är
hanterbara av ett

inte lika stora
par man

grotta under en av pyramiderna och innan den
spanska erövingen av öarna på 160o-talet var
Guimar säte for menceys, Teneriffas kungar. Plinius
den äldre skriver också att Kanarieöarna var
obebodda på Hanno sjöfararens tid (omkring 600
f.Kr.) men att det på oarna fanns ruiner efter stora
byggnader. Guanchernas ur-sprung är dunkelt och
överfarten från den af-rikanska kusten i södra
Marocko till Kanarieöarna är p.g.a. strömmarna
svårare än färden från Europa och medelhavs-
området. Utifrån det har Heyerdahl utvecklat teorin
att Kanarieöarna i en avlägsen forntid utgjort en
viktig mellanstation för en handel som bedrevs
mellan Amerika och medelhavs-regionen. Det
snabbaste vägen mellan kontinen-terna gär än idag
över Kanarieöarna och 1970 kunde Heyerdahl visa
att den atlantiska överfarten var möjligt med den
tidens teknik genom att själv segla från Marocko till
Karibien i sin papyrusbåt Ra ll. l99B omvandlades
ett 65 000 kvadratmeter stort område kring
pyramiderna, med ekonomiskt stöd av den norske

2. Murarna
tiIl höger går
exakt på
curryenergierna.

som Eg)ptens pyramider. Här är de byggda av block

skeppsredaren Fred Olsen som bodde på Teneriffa,
till en etnologisk park med ett informationscenter
och två utställningspaviljonger som ger besökare
upplysningar om Heyerdahls expeditioner och hans
teorier kring pyramiderna. Bland annat hittar man
en reproduktion av Ra ll i fullskala. Slut i Wikipedia.

Hur var det då med energierna? Ja på ett par timmar
medan resesällskapet väntar blir det inte så mycket
mätt och markerat. Dock fann jag pä 50-100 meter
jag indikerade att murkanterna gick exakt i kanten
på curry. Det där med kompassen verkade inte
stämma men jag fann i Dan Mattssons bok att
kompassen avviker c:a l0 grader mot normalt.

Kanske vi borde kontrollera ordentligt.
En SSF vinterresa till Teneriffa 8 dagar?

Intresserad? Meddela sekreteraren. Teneriffa har
mycket mera att ge än pyramider.
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NYBORJARRUTAN
AGNE Otaussorq

PeI.IpEI-r.I

Har Du känt på energier med pekare, slagruta eller kanske
med fingrama. Prova också pendeln. Pendeln är nog den
mest mångsidiga visaren vi kan använda. Det är Du och Din
kropp som är instrumentet. Pendeln är visaren.

Pendeln; en mutter på ett snöre, en dyrbar kristall i silverkedja
eller armbandsuret hängande i ena remmen, det är det samma.

Skall Du finlira så skaffa en pendel som är spetsig, känn på
den och känn efter att Du och Din pendel trivs tillsammans.
Det blir Din kompis för lång tid framöver.

Vatten i knäna ?

Pendeln kan Du använda ftir att söka felaktigheter i kroppen.
Allt avger energi av olika intensitet och frekvens. Sjukdomar
ändrar på dessa så att de i en del fall kan indikeras. Om vi
kan hitta vatten i knäna vet jag inte men vi kan hitta vatten i
backen.

På samma sätt som Du får programmera Dina pekare på att
slå ihop eller isär påja- och nej-frågor eller slagrutan uppåt
eller neråt, så fär Du programmera din pendel (eller egentligen
programmera Dig själv).

Du kan fatta snöret till
Din pendel mellan
tummen och något annat
finger eller. . ...

Du kan låta pendeln hänga
över pek- eller något annal
finger.......

och när Du fatt det att fungera så kan pendeln svänga
våldsamt.

Säger Du Ja så nickar Du väl samtidigt.. Programmera då
pendeln att svänga fran Dig-mot Dig.

Säger Du Nej så ruskar Du på huvudet. Msa pendeln att
svänga hö ger-vänster-hö ger.

Ställ några frågor, som kan besvaras med ja eller nej och
som Du vet svaret på, så får Du se att det fungerar.
Pendeln kan Du använda till mycket mer men mer om det i
kommande nummer av denna ftirträffliga tidskrift.

Text och bild Agne Olausson, agne@olauson.eu
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ANNONS
Nedan angivna personer ansvarar själva för kunskap och utförande!

Agne Olausson

Slagrutan Tvärs

Svante Lindström

Benny Karlsson

Gun-Britt Nilsson

VI

Lysekil

Örebrg

Uddevalla

Tranemo

Åmål

UTBILDAR OCII INFORMERAR

0523-66 25 92, agne@olauson.eu.

019 - 24 07 96

0522-72188

0325 -760 t4

0s32- 15609

Biodling och Jordenergier
Nybörjarkurser
Kurser
Föredrag

Kurser
Föredrag
Kurser
Föredrag

Tranemo

Njurunda

Uddevalla

Örkelljunga

Åmål

Västerås

VI UNDE,RSÖKE,R DITT IIE,M OCII DIN IIALSA

RolfKjellström Stockholrn

BernthLindfors Njurunda

Rolf Heinemann Örebro

Peter Westergård Fagersta

Aldo Olsson Lönsboda

Enar Rådberg Degerfors

SvanteLindström Uddevalla

08-358210

060 - 3t5 24

019 - 24 07 96

0223 - 109 22

0479 - s1026

0586 - 41832

0522-72188

Benny Karlsson

Bernth Lindfors

Magnus Bråthen

Bertil Pettersson

Gun-BrittNilsson

Per-Uno Fransson

032s - 760 t4

060 - 315 24

070 - 22 70 423

0435 - 46 11 28

0532 - 156 09

021- t3 7275

XÄItruEN DU DIG VÄLUTBILDAD?

Kanske du saknar någon utbildning/kurs ibland. Alla kurser och informationer behöver ju inte vara på konvent och
höstkurser underflera dagar. En dags kurs? En halv dags kurs? Ordna det! Hur har Du det med rutgängare i Dina
trakter? Kanske fler har samma intressen som Du. Kanske fler är intresserade av något speciellt.

Jag, som enskild rutgängare, finner ibland att jag skulle vilja samla några st till någon lokal aktivitet, men var finns
dom? Kontakta medlemsregistretAnita Elmerfeldt så kan Du få adresser, etiketter eller kanske adresserade och
frankerade kuvert till de medlemmar som finns på de postnummer som Du anger. Behöver Du hjälp med före-
dragshållare eller övningsledare så hör av Dig. Vi kanske känner till någon. Det enda vi begär i stället är att få reda
på vad som hänt med hur många och var. Har Du problem med kurslokal, kopiering eller annat så kontakta
Studieförbundet Vuxenskolan på Din ort (se telefonkatalogen).

Det är alltid trevligare att vara flera om man skall ut och undersöka något område eller plats. Det är ju alltid
värdefullt att jämföra om man får samma resultat.

Fundersam? Ring förtips. Agne 0523-66 25 92, @: agne.olausson@slagruta.org
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MnseRs RosETT = piipcsKlvA

Färgskivan

har uppfunnits av den kände franske dowsem Henri
Mageq vilket han beskriver i sin bok "Water Diviners and

their methods" .

Dowsers har i århundraden haft ft)rmågan att fastställa
platser lämpliga ftr vattenbrunnar, platser lämpliga att
bygga bostäder på, finna mineraler etc. Att använda fiirger
som hjälp, ftlr vilket Mager var den friimste ftirespråkaren,
ökar väsentligt bredden av den information som en dowser
kan ffi.
När det gäller att bestiimma vattens kvalitet och renhet
kommer ftirgsklvan till användning, t ex
violett korresponderar till dricksvatten av högsta kvalitet,
vitt korresponderar till healingvatten,
grått korresponderar till ftirorenat vatten,
svart korresponderar till giftigt vatten eller vatten som

utstrålar skadliga energier.

Färgskivan kan anviindas på ftiljande sätt. När det gäller
pendling hållerman skivan mellan den friahandens tumme
och pekfinger och n?ir det gäller slagruta kan skivan hållas
mellan ena handens fingertoppar och handflata tillsammans
med slagrutans ena skänkel. Skivan kan också placeras på

mark eller golv över den funna vattenådem och
korresponderande ftirg bestämmes med dowsingin-
strument..
På liknande sätt kan metaller eller underjordiska
mineralft ndi gheter testas.

Andra flirg- och mineralkombinatloner kan även
upptäckas.
Skivan kan anviindas ftir fiirghealing - varvid en persons

behov av en särskild fiirg kan bestämmas genom dowslng.
Personliga experiment kommer att leda till ett bredare ftilt
inom dowsems intresseområden.

Färgkorrespondering

Vattnets kvalitet och renhet

Vitt korresponderar till healingvatten
Violett korresponderartilldricksvattenavhögsta

kvalitet
Blått
Grönt
Gult
Rött
Grått
Svart

korresponderar till näst högsta kvalitet
innehållerluft
Uirkalkhaltigt
ärjämhaltigt
korresponderar till ftirorenat vatten
korresponderar till gift igt vatten
eller vatten som utstrålar skadliga energier

Metaller och mineraler
Violett indikerarkoppar
Blått indikerarkobolt
Grönt indikerar arsenik
Gult indikerar svavel
Rött indikerarjtirn

Chakra flirger
Krön - chakrat är
Pann - chakrat iir
Hals - chakrat är
Hjärt - chakrat iir
Solar - plexus är
Buk - chakrat är
Rot - chakrat iir

violett
indigoblå
blått
grönt
gult
orange
rött

OBS! Beskrivningen av skivan är en översaättning av en eng-
elsk bruksanvisning till originalutgåvan.
SSF räknar med att låta tillverka nya skivor för Er som är in-
tresserade. Denna har utökats med yfterliggare två färger, ljus-
blå och orange.
Meddela Rolf Kjellström om du är intresserat!
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