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Förslag framkom att s§relsen till sin trjälp ur medlemskåren rekryterar aktivitetsledare och

arbetsgrupper ftir olika ansvarsområden; t ex medlemsrekrytering, planering av höstmöten'

insamling av material till tidningen Slagrutan'

Tidningen Slagrutan diskuterades. Förslag framkom att antalet årliga utgivningsnummer

kunde både minskas och utökas från nuvarande nivå på 4 nummer/år. vidare framkom ftirslag

att dubbelnummer kan utges. Mötet konstaterades att det under en |ang tid har saknats

material fiir att skapa en tidning med tillräckligt och varierat innehåI. vid mötet fanns en bred

samsyn att ftireningens enskilda medlemmar måste öka sitt engagemang ftir att leverera

material som kan publiceras i tidningen Slagrutan'

Under punlten öwiga frågor avtackades den avgående styrelseledamoten Anita Elmerfedt

med blommor och en inbunden bok av tidningar slagrutan. Anita har varit ledamot i styrelsen

under 14 år med ansvar for medlemsregistret och arrangör av flera slagrutekonvent i södra

Sverige.

§ 23 Avslutning
ördfiirande tackade alla nåirvarande medlemmar och avslutade mötet'

Mötesordftirande

ol-,k 1a**,*
Ann-Catrin Johansson

ProtokollsjusterareProtokollsjusterare

/a^
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Hundar ställer in kompassen när de utfor sina behov

Mikael Kvist

Har du funderat over
varftir din hund gär i
cirHar innan den ska
tömma tarmen?
Nu kan du å ett
vetenskapligt svar på
frågan:
Hunden söker inte
efter den perfekta
platsen utan efter den
optimala geomagne-
tiska riktningen.

Magnetisk storm påverkade
Hviek Burda och medarbetare vid
Uäiversity of Duisburq-Essen och vid
University of Agricultural Studies i
Pras har-siort en wåårie studie på 70
hunäar fo?deht pä 37 äser vid i.893
tillfiIlen for tarmtömning och 5.582
tillfillen ftir urinerine. D. fann att
hundar stdllde in sie efier kompassrikt-
ninsen när de skulle utföra sina behov,
rn.fi brm när magnetfiltet var lugnt.
Det visade sis oväntat att hundar är
mvcket känsllsa for små magnetiska
v#iationer i pähritet, dvs deldination,
under masneistormar. Dessa variation-
er rör sig äm mindre än någon tiondels
grad.

Metod
Man sås till att hundarna fick ströva
fritt utän koppel borta frän linjära
strukturer ro- irässat och staket, börta
frän vågar, elektri'stra staket, högspän-

ninEsledninsar och större stålkon-
,t-ttiorr.r. ?iktningen utfördes med
en handhållen kompass. Man kunde
snabbt utesluta vind, tid på dagen och
solens vinkel.Inte heller styrka på mag-
netfiltet tvcktes ha någon påverkan av
val för riLtning när Eundarna skulle
utföra sin behov utan endast när mag-
netiska oolariteten var stabil valde de
nord-sväfis riktnine. Eftersom maq-
netiski äfet är barä lugnt under cir[.a
2Oo/o av dasen kunde det forklara varfor
man inte liittat det vid tidigare forsök.

Obewarade frågor
Det är fortfaranäe eft mysterium varför
hundar ställer in sis oöh huruvida de
sör det "medvetet". Med andra ord om
äaEnetfältet uppfattas som ett sinne så

att "de "ser", 'hä" eller "smakar" kom-
oassriktninsen eller om de helt enkelt
kärrr"r sie 6ättre eller känner sig min-
dre okorifortabla i en viss riktning.

Srudien visar att hundar under lugna
maqnetförhållanden inte bara v'ilier
N-5 riktning utan dven undviker O-V
riktning. Män vet inte om det kan
forklaris som störning eller avsikdigt
avstänsnine av den maqnetoreceptiva
funktiänerinär de viller ändra rikinin-
gar under magnetstorrn.

Möilisheter
Orsanisk masnetkompass hos hundar
,orfi kdrr.r.r Sade riktning och störn-
insar i riktnins kan ses som ett extra
sifne. Hundaånvänds idag för deras

extraordinära luktsinne och hörsel. När
de fått uDD ett soår kan de till exempel
kinna i dlken rittning den/det de söLer
har gått. Man kan därmed ställa frägan
om-även magnetoreceptiviteten kan
tränas hos huridar och irilken använd-
nins skulle de kunna ha? Och finns det
fler"känslisheter hundar skulle kunna
ha som vi ännu inte kånner till?
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Myror och Currlr
*ee ååt*ä cxpcrårnmsåä

l--lö. ett tag sen så var det invasion
H uv stackmyror i vår trädgård som
L sökte sig en ny plats att bosätta
g på.

v någon anledning så var de vä1digt
rtresserade av ett visset löv somlåg på
t ställe.

)ä myror gärna bygger sina stackar i
rrrykors så misstänkte jag det kunde
ua ett currykors där.

Fig.1

Fig.L visar mängden myror kI 11:37,
strax efteråt olacerades en avstörn-
ingsspole för iurry (13.7 cm lackerad
koppartråd) på en avstörningspunkt i

närheten.

Myrorna försvann inte direkt, men eft-
er en dryg timme var de borta.

Fig. 2 visar antalet myror l<1' 1,2:59,1,
tirime och22 minuter senare. Därefter
så togs avstörningen bort.

Fig. 3 visar att myrorna hittat tillbaka
kl15:24.

Eftersom vi inte ville ha en stor
myrstack med skogsmyror i trädgården
så sattes avstörningen tillbaka efter den
tredie bilden. Nu verkar det som när
rnyrbrna väl har bestämt sig så fortsät-
ter de att bygga, fast nu pä ett annat
ställe. Men efter att jag lagt ut l.tterlig-
are två avstörningar (5.23 cm och 8.45
cm koppartråd) så flyttade de vidare
efter cirka två veckor.

Hälsningar,

Tltord

Fig.3
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Hur fä, bort skade-
insekter och möss i
kvarnen

Fl.t hela började 1998 när vi var

l) I.?5:ffi åil::T:i§: -fi äiru;
träff Detta "år vid Hardeberga §rka.
Lustigt nog var vi bjudna på bröllop i
Stångeberga §rka ett par km därifrån.

Bröllopsmiddagen avåts i en gammal
kvarn DösamöUan i närheten. Jag var
på den tiden nybliven slagrutekunnig
och var naturligtvis nyfiken på om jag
blivit placerad pä bra plats med hän-
syn till dessa mystiska kraftlinj er jag
lärt mig känna igen.Till min förvåning
fanns det inga kraftlinjer inne i kvarnen
de var samlade precis utanfor stenmu-
tatna.

När jag kom hem var lag ju intresserad
av hur vår kvarn i Landsnora hade det
med dessa kraftlinier. Det stämde till
en viss del men viä östra väggen kom
kraftlinjerna in i kvarnhuset det var ju

inte bra. Senare upptäckte vi att det var
stora insektsanggrepp på den östra väg-
gen, sägspänen rann utmed väggen och
oå insidan fanns ett hundratal setins-
Lon. Dessutom hade vi haft Uäot< äv
möss som hade angripit allt os§ddat
spannmå1.

Vad beror detta på? Vid besiktning av
murarna fann jag att på den ca 80 cm
tjocka grundmuren ligger 2 st 20 cm
stockar med kullerstensfyllning emel-
lan, utom på den östra sidan som var
rensad från en massa skräp och då förs-
vann kullerstenarna också. Jag tänkte
då att det kanske har nägon funktion
attfylla,så jag åkte ut och samlade ihop
en massa kullersten och fyllde i mellan
de östra balkarna. Sedan dess försvann
insektsangreppen och även getingbona
ftirsvann. Mössen tycks inte heller gilla
det här och vi har sedan dess inte behövt
hänga upp den omalda säden i taket.

Har haft en påse med säd framme på
en bänk och den är helt orörd. Om män
skall forsöka förklara detta fenomen så
kan jag bara tänka mig en förklaring.
Kullerstenarna i mellanrummet ligger
med vdldigt lite kontaktyta mot varan-
dra och den underliggande stenmuren,
med påföljd att lttrycket blir mycket
stort och ger upphov till piezoelektris-
ka fenomen som ger ett elektromagne-
tiskt fålt som oåverkar dessa mvstiska
kraftlinjer so#förmodligen är ai, elek-
tromagnetisk karaktär.

Det här visste man redan på 1600-talet
och man undrar varför denna kunskao
inte används i dag, det skulle formod-
ligen kunna undvika många problem
som finns i dagens byggnader.

Rolf Kjellström
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POSTTIDNING B

Det kom ett brev...

)et kom ett brev från en medlem, och det
ir ju alltid lika trevligt. Så här skriver han:

'Hej Pär!
y'i besökte tidigare grannar, och han visade
nig då på de sista felande ärgängar av
lidens Kalender som han funnit på loppis.
Han har samlat och har hela serien kom-
rlett nu).

I den första boken jag tog av alla dessa

25-ta1, kom denna artikel upp! "Märk1igt",
slumpen är väl ingen tillfillighet, tydligen?

(blev lite förvånad nar jag ville kopiera
sidorna, men fick ett rakblad att skära ut
dem istdllet).

Sänder den till dig så du fär avgöra om det
kan vara nägot.

Från vännen Pähr"

Javisst är det något, kul tycker Red, tackar
och plockar in dessa nu och fler i kom-
mande nummer av Slagrutan.

-r37*
ured iakttagautle ov varsarnhet och framför ailt uppmärk-
samhet. Det må rränrnas, att bristande kännedom om slag-
rutans verkningar på områilel, vilkas närmare augivande
icke falla inom ramen av tlenua uppsats, kan utgöra orsak
ti11 falska och missledasde slutsatser.

Inuau rlen kraft, sorn,påverkar slagrutan eller rättare sagt
dess bärare, blir så aft säga inringacl oeh tiil sina egenskaper
vetenskapli,gt utforskacl, förblir detta redskap genom sina
utslag i sig självt gåtful1t och oförklarligt, av vilken anled-
ning «let visserligeu icke bör betraktas med misstrs och tvivel
utan fastmer med vä1vi11igt avvaktande hållning från deras
sid.a, som äuuu ej behärska dess möjligheter. IIin mång-
åriga erfarer:het av densamma har lärt urig att aldrig slappna
i rlea spörjande ieLkttagelseu och kåi:rsian av d.ess utslag,
meu följa deu rned oavlåtlig uppmärksamhet. Till slut tillåter
jag mig att til1 clem, sorn åga mer eller nriudre skapaad och
sinne för benyttjandet av cletta verktyg, rikta ett vänligt
»giv akt», på det att tilltro och aktning {ör'ett rättmätigt
hanclhavande av slagrutan ej må grumlas, ty märk väl - 

ett
redskap, sonr står i tjänst såväl hos eld som vatten kräver ouek-
ligen försiktighet i använduingen.

Olika termometrar.
Föfl1tom <len i vårt land atrvåilda Celsias tcruoBeterskalc, begaglos änDu

i eu dcl låndg, bl. a.
Dannark, österrike mh
§r,d"rtskland, ävetr eu av
iranslmnnen Rlaamur
ut.lrbetad skflla; vitlare
törelrömms Fahrenheils
termometerr som i alintin"
het används i a1la eag-
elsktalarde ländef. §åväl
R€aunuts sou rbhren-
heits termometerskalor r:t-
trängas mer och mer av
Celsius'. Vetenskap$fxän-
tren utm i gugland odr
des kolonis anvätlda n*
mela så gott soE uteslu-
tande Celsius' termometer.

Mcd hjälp av de htlf
avbildade terilometfalra
av vilka R:R64nmur,
C:Celslus och F :Fahren -

heit, är det lätt att se
exempelvis hur hög en
temperatqr €illigt Fähren'
heit skala blir'enligt Cel-
.:ius.

IIät å bilde( visar cel-
siustermometefl * rso.
Diligt Reaumffis skala är
tcmperatureB vid sama
tilliälle + rz' och enligt
Fahredreits 6o',

Vattnet.
Ett av våra vanli§aste. men ändock mest underbara

amnen.

Av"Fi1. Lic. IrveN Bor,rx"

I{elt säkert kommer rnången, soru läser clenna rubrik, att
siiga, att den är alldeles för överdriven, att vattnet nog är ett
viktigt ämne men dock 1ånet ifrån nå.qot underbart. Det
finnes dock ingenting ör.erclrivet i rubriken. utao den ärfullt
berättigad. Orsaken ti11 att vattxets betydelse så förbises
ligger kanske framför ällt däri, att vi i ajlurånhet kunna er-
hå1ia ratten gratis el1er så gott s()m ggatis i hur stora mängder
vi än önska. Och dct man ej behöver betala för, uppskattar
man vanligen ej.

Vattncts kanske största betyclelse är den, att Cess närvaro
är nödväudig för att kenriska reaktioner ör'erhuvud taget
skola kunna äsa rum. Det är nämligen först. i vatteulösning
som ämnen kemiskt knnrra angripa varandra. Ett exeopei
härpå ha vi i de i banrleln utbjurlna r. p.011[-spu]vren». De
kuona i torrt tillstå:rcl hålla si.g oförändrar'le htrr länge som
helst. Så fort man däremot häIler den minsta droppe vatten
på ett såtlant pulver, börjar det fräsa, beroende pa äit kolsyra
utvecklas och bortgår. l"ltt sådant pulver kan var och en
själv framstäila genom att blanda 3 delar bikarbonat med
u delar prrlvtiseretl vinsyra och clärefter ti11sätta 3-4 deiar
socker. Tillsättes vatten, löser sig vins-vran och bikarboratet
i vattnet, och därefter inträder genast deu kemiska reaklio-
nen, srlm består däri, att vinsl,ra utdriver kolsyta ur bikar-
bonatet, varvid vinsyrans natriutrsalt, natriumtartrat, bildas.
Eu hel rlel i handelu utbjudna s. k. Irrktsalter utgöras huvud-
sakligen av vinsyra och bikarbt'nat. I)et vid vattenpägjutning
biirlarle saltet verkar uågot avförande. I'retta är för övrigt
dessa »fruktsaltersr enrla verkan. om den nu kan vara av någon
bet5rrlelse. Den stora sprirlning, de äga, är enbart att skriva
på reklan:ens konto.

Som alla livsreaktioner äro kemiska :eaktioner, måste
även de utspelas i vattenlösningar. Yattnet är Cärför av lika
stor betydelse som all aunan föcla, vi tilltöra vår lropp. Ett
vackert exempel på \'attnets betydelse för livsreaktionetna
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Forskare hittar den första sensorn for magnetfilt i djur

2072 hittade forskare vilken del av
hjärnan som duvor använder när de
navigera med hjiilp av magnetfilt. AIlt
sedan dess har det varit en forskarkamo
om vem som skulle bli den fiirsta aå
hitta sensorn som registrerar magnet-
taltet.

I en firsk artikel från iuni 2075 har for-
skare och ingenjörei från Texas Uni-
versity beskrivit den neuron som svarar

på jordens magnetfilt. Den har tidig-
are identifierats som den som kinnär
av fuktighet och koldioxidnivå. Nu har
man kunnat visa att den även är känslig
för jordens magnetflilt. - 

;
"Det är möjligt att det är samma mole-
§ler som används i större diur som

färilar och fåglar" säger Jon- Pierce-
Shimomura, assisterande professor i
neurovetenskap. "Det här ger oss en

qrundsten att stå pä när det sdller att
törstå magnetfiltÄkänslighet"i andra
oJur.

Källa: Magnetosensitive neurons me-
diate geomagnetic orientation in Cae-
norhabditis elegans (el-ife, June 77,
207s).

M Kvist

Inuti huvudet Då Caenorhabditis elesans

fnns den TVlantennliknande r)ndei på
en neurzn sorn eir den firsta att idenTi-

16.^eras som sensor fir jördens magnetiska

folr.

(! il*d : Andr6s Vidal- Gadea/University
ofTäxas)

GPS-positionering av "magiska stenar"

sLAGRUTAN2ols-2NR78 17



Min dotter var bosatt i Danmark och
sjdlv bodde jag vid den här tiden i Öre-
bro ochjobbade i Västerås.

Med hänsvn till det fvsiska avståndet
oss emeflaå träffades vi'inte sä ofta. Det
hände förstås vid iultid och sedan inte
förrän framät vårön. Däremellan, när-
mare bestämt i mitten av februari §rllde
hon är.

Eftersom jagvar van att längtidsplane-
ra förhörde jag mig om hennes önske-
mål om födelsedagspresent redan vid
jultiden. Hon gav mig ett namn pä ett
CD-album och en artist som jag aldrig
hade hört talats om och därför anteck-
nade jag båda namnen på en lapp.

Som för det mesta när man är ute i god
tid blir det lätt att man skiuter hän-
delsen långt i framtiden. Och så plöts-
ligt inser man att dätid är nutid.

Så även i detta fall. Två dagar fore
hennes födelsedag kom jag på att om
presenten skulle fram i tid var det hög
tid att skicka den. Och dävar presenten
inte ens inköpt. Vad som värre var up-
ptäckte jag var att lappen med artist
och album fanns i Västerås, som jag var
nyss hemkommen frän.

Ett CD-mirakel

Vad göra tänkte jag fortvMat?

I Örebro fanns vid den tiden en stor
musikaffär - Nice Price vid Stortorget
- och det var dit jag styrde mina steg.

Här fanns fera tusentals CD-skivor.
När jag kom in i afiären spelades hård-
rock-musik och hela jag protesterade
våtldsamt till den höga musiken. Men
hur det var tvingade jag mig in i lokalen
och stdllde mig på en öppen plats om-
given av ett hav av skivor.

Tittar ånyo bort mot CD-stället och då
kommer ytterligare en solkatt. Den här
gängen har jag naglat fast den exakta
positionen för solkatten och går i slow
motion de L0 metrarna.
Lyfter upp CD:n och kan konstatera
att detta är iust den CD som min dot-
ter har önskät sig.Tar den med mig och
går som i trance mot kassan.
Betalar och gär med knäsvaga ben mot
utgången. Jag år fullt medveten om att
vad jagprecis har upplert är inget annat
än ett mirakel.

Hela jag Srlls av en enorm kärlek och
jag blir alldeles matt och tar mig till en
busshållplats och en ledig bänk strax
intill affåren. Tårarna strömmar ned

itter där helt

'' . ,:r11:::r11

skivor.

Plötsligt serjag en solkatt som vi
i ett CD-ställ c:a 10 meter bort.

Förvånat tittar jag upp i taket di{
konstaterar att detta är en omöjlighe
eftersom lokalen är beläget i botten-
väninEen nä ett höshus och allt lius
,orn f,rrrrr'kommer fiån takarmuto.är. Var

dagen?

Bo Nilebrant

Lyckades samla mig och blundade och
riktade ut i universum en vädjan; "Nu
får ni hjdlpa mig för jag vill verkligen
att min dotter ska fä den här presenten
på sin födelsedag".
Vad som sedan hände var attjag sn
rade runt 3/+vaw, öppnade ögonen<
vdntade. Tittade utbver dessä
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Ostgötar som känner!

i östgötar som var med på
årets -konvent i Orserum har
s.kapat en kontaktgrupp för
Osttrgötland.

För er som vill vara med i gruppen så

hör av er till mis Anders Davidsson
(Motala) via maiT tifl slagruta@bote-
mail.com

Gruooen är öooen for alla även utan-
for Ö'stergötlanä. Det är upp till alla i
gruppen att vara..akiva, ta kontakt eller
ordna med en traff.

Det viktisa är att vi på ett enkelt sätt
kan hillalontakten nied varandra.

En liten kul händeise for mig vid
Nässia stensättning söder om Vadstena
söndägen den 5 juli i år.

Tas var där för att lyssna på en liten
ko"nr.rt där en kompis till mig var med
och spelade. Jag har varit på platsen
flera §ånger för att gå -* pekare^och
anvanda mlg av oe energler som nnns
där.

Tas tos därfor med miq mina pekare för
äti r#a.rd, dem eftei konserten. Det
blev så att jag sysselsatte 10-15 per-
soner där r,jni iuä tidisare inte kände
(i detta livet) d fialpt." dem att finna
goda energi., ,o,-,i de behövde. Några

av dem var med till Uppsa kulle veckan
därpå.

Vi har haft ett möte i sommar på "Up-
osa kulle" som var mvcket lvckat, det
ioatkt.t att vi behövelträffas'och prata
om det vi känner, ser, hör och upplever.

När man jobbar tillsammans så kom-
mer man 

-längre, 
att kunna diskutera

öppet gör att iär uweckling går fortare.
Tråffen blev också ett bra tillfille att
värva medlemmar eftersom vi biöd in
kompisar också (mer om träffen i en
annan artikel).
Nästa träff blir pa Omberg söndagen
den 23 augusti lil 12.00 uppe på trjäs-
san.

Ånders Daztidssan
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§ 12 Arodering av styrelseledamöter
Fragan om styrelsearvodena diskuterades och olika synpunkter kom fram. Vid mötet
framftirdes fiirslag om dels oftriindrade arvoden, dels att ssrelsearvodena tas bort.
Årsmötet beslöt att anvisa totalt 8 100 h, oftiriindrat belopp, till styrelsen att fiirdela som
arvoden inom styrelsen.

§ 13 Budget fiir innevarande verksamhetsår 2015
Mötet diskuterade olika åtgairder ft)r att kunna komma till rätta med ftjreningens budget-
underskott.

Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förelagda ftirslag till budget ftir år 2015 (bilaga 3) med
tillägget att styrelsen fick årsmötets uppdrag att arbeta med inriktning att nå så nåira

nollresultat som möjligt under verksamhetsaret 2015.

§ 14 Budget och medlemsavgift fiir nästkommande verksamhetsår 2016
Styrelsen ftireslog årsmötet årsavgifter for ar 2016 enligt vad som framgår av bilaga 3 med
höjning fiir ordinarie medlem till 300 kr/år och ftir medlemmar bosatta utanftir Sverige till
400 k/åx samt inftirande av en pensionärsavgift på 250 l«/ar.
Mötet diskuterade budget samt medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2016.I budgetfrågan
föreslogs att styrelsen arbetar så att minusresultat ej uppstår. Vad giiller medlemsavgifterna
framftirdes ftrslag att separat medlemsavgift ftr pensionåirer ej skall tilliimpas.
Årsmötet beslutade att separat medlemsavgift ftr pensioniirer ej skall tilliimpas samt att ta ut
medlemsavgift för 2016 enligt ftiljande:
Ordinarie medlem 300 krlår (höjning med 50 kr)
Familjemedlem utan tidning 200 kr/år (oforändrad)

Ungdomar t o m 20 år 100 kr/tu (oforåindrad)

Medlemmar bosatta utanft)r Sverige 400 l«/år (höjning med 50 kr)
Nytt medlemskap efter I juli 160 kr/år (oforåindrad)

Vidare beslöt årsmötet att anta styrelsens ftirslag till budget ftr 2016 (bilaga 3) med tiltägget
att styrelsen fick årsmötets uppdrag att arbeta med inriktning att uppnå nollresultat under
verksamhetsåret 2016.

§ 15 Motioner och ftirslag från styrelsen
Inga motioner samt fdrslag fran styrelsen fanns att uppta till behandling vid dagens årsmöte.

§ 16 §'aststäIlande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen fram till näst-
kommande föreningsstämma 2016
Årsmötet beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och I styrelsesuppleant.
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Människors kiinslighet
Magnetoreceptivitet har vetenskapligt
bekräftats i ett stort antal däggdiur -
både hur de använder magnetfilten
och hur de förändrar beteenden vid
magnetfiltstörningar.

Vad kan detta innebära för oss männi-
skor?

Är det kanske bara en fräga om tid in-
nan man finner ett mer eller mindre vi-

lande sinne för magnetiska influenser i
människor också?

Hur hundar påverkas av magnetstor-
mar kan vara en parallell till människor
som beskriver bl.a sömnrubbningar un-
der dygn med magnetstormar.

Magnetstormskänsligheten vissa män-
niskor upplever kanske inte bara rör sig
om magnetfiltets intensitet utan ziyen

dess polaritet.

Kan vi också kan vi träna upp magneto-
receptivitet och använda den medvetet?

Och om man är känslig kanske man
kan stänga av den medvåtet eller skär-
ma sig?

Vi kanske inte är så olika hundar. Fältet
ligger öppet att utforska.

Mikael Koist

Källorna hämtade ur www. frontiersinzoology. com:

Burda: Dogs are sensitive to small väriätiöns of the Earth's magnetic field

Burda: Magnetic compåss orientation in the subterraneän rodent

Southern: Infi.uence of disturbances in the euth's mägnetic field r:n Ring-billed Gull orientation.

Burda: Extremely low-frequency electromagnetic fields disrupt mägnetic alignment of ruminnnts.
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Protokoll fiirt vid Svenska Slagrutefiirbundets årsmöte på Hotell

Örensbaden i Örserum den 16 maj 2015,14.00-f 5.40

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordftiranden Anna Munksgaard Som hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Mötesordfiiranden
Till mötesordforande valdes Agne Olausson.

§ 3 Mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Jörgen Larsson.

§ 4 Protokollsjusterare och rösträknare
Till att jämte ordftlranden justera protokollet och tillika vara röstrtiknare valdes Bo Nilebrant

och Ann-Catrin Johansson.

§ 5 Röstlängd
Mötet beslutade att den av medlemsansvarig upprättade röstliingden kommer att nyttjas om

behov ftireligger.

§ 6 Utlyst
lrsmötet ansåg att mötet blivit i behörig ordning utlyst.

§ 7 Föredragningslista
Den ftheslagna ftiredragningslistan fastställdes'

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse frr verksamhetsåret 2014 samt den ekonomiska berättelsen

(bilaga 1) lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse
Årsmötet beslöt attläggarevisionsberättelsen (bilaga 2) till handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet beslöt att fastståilla den ftirelagda balans- och resultatriikningen samt att överfora det

uppkomna underskott et, 42 7 26 kr, i ny rzikning.

§ 11 Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Årsmötet beslöt på revisoremas forslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir den tid som

revisionen omfattat. n

M-
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Slagrutetrafr tlppsa Kulle 11 juli 201,5

Efter mötet i Örc.rr-, ville vi försöka
träffas lite oftare i slagrutesamman-
hang. Olika förslag diskuterades innan
vi bestämde att besöka Uppsa Kulle.

Anders Davidsson;

Uppsa kulle ligger ca 15 km norr om
Nyköping, den uppfördes antagligen på
500-talet e.kr, detta enligt arkeologer.
Kullen är ca 55m i diameter och när-
mare 10m hög.

Arne Groth och Dan Mattson gjorde
mätningar vid Uppsa kuile under 1984
och 1985, av detta producerade de en
rapport som heter "Uppsa kulle - mer
än en kungshög" den 6nns att låna på
biliotek.

Arne hade gått runt högen och mar-
kerat med pinnar linjer som gär frän
kullens topp och utåt, därefter hade de
flugit med modellflygplan som hade en
kamera monterad. Detta verkar vara
väldigt avancerat med tanke på att det
är 30 är sedan Arne giorde detta.

Citat från rapporten:

Vi markerade vid kullens fot 92 linier
som gick radiellt utåt. Det visade sig
att mellan var och en av dessa 92 linier
som gav starka utslag fanns ytterligare
3,4 oih ibland 5 linjer. Slut citat

Vid vårt möte den 77/7 kwde vi känna
av dessa linjer men giorde ingen mer
analys av antalet. Det som även stäm-
mer överens är att centrum på dessa
Iinjer inte sammanfaller med kutlens
topp utan ligger någon meter norr om
kullens topp.

Toppen på kullen är som en \<rater 3-4
meter i diameter och ca 1m djup. De
flesta av oss undvek denna krater jag
själv kände starkt obehag där. Däremot
var det mycket behagliga energier runt
denna krater, där stod vi i en ring o höll
varandras händer en lång srund och tog
del av de goda energierna där.

Den '11 
f 
uli träffades vi L4 personer

vid Uppia kulle, Runtuna Socken, i

Södermänland . En blandning av vana

och helt nya slagrutemänniskor. Föru-
tom att undersöka siälva platsen och
iämföra med Arne Grotlis nedteck-
ningar hade vi med oss olika typer av
vatten och bilder som alla 6ck träna
och mäta energierna på. Det sist-
nämnda inspirerat av mötet i Orserum

Vi började med att lära känna vararr-
dra lite och inte särskilt förvånande
hade vi beröringspunkter med varandra
på olika sätt. Efter att ha avnjutit fika
i solen började vi täsa av platsen. Hit-
tade ganska snabbt en öppning/portaV
ingång med starka energier som ledde
in mot kullen

Nedanför kullen finns en mycket speci-
ell björk som växer på en eller fr.eravat-
tenåder. Stammen är delad r 7 (tror jag
det var) stammar. Vi avslutade med att
ställa oss i ring ovanpå kullen och verk-
ligen insupa platsens energi.

Kvällen avslutades med grillning och
god mat samt fortsatta diskussioner om
både högt och lågt, synligt och osynligt

Vid pennan, Marianne

Anders
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§ 17 Val av styrelse
Årsmötet beslöt på valberedningens ftirslag
att till ordftirande ftir ett år välja Anna Munksgaard, omval,
att till sekreterare fiir 2 år viilja Peter Westergård, omval
Kassör Kerstin Nelander har 1 år kvar
Vidare beslöt årsmötet på valberedningens ftirslag
att till styrelseledamot ftr 2 år väljalnga-Britt carlqvist, nyval.
Styrelseledamoten Per Wedin har 1 år kvar.

§ 18 VaI av ersättare i styrelsen
Årsmötet beslöt att till styrelsesuppleant ftir 1 år välja Agne Olausson, nyval. Under valet av
styrelsezuppleant överliimnades ordftirandeklubban till Lilian Karl s son.

§ 19 VaI av revisorer och revisorssuppleant
Årsmötet beslöt att till revisor ftir 2 ar välja Eva Lindström, nyval,
att till revisor ftir 1 år välja Bengt Jansson, fyllnadsval.
Till revisorssuppleant ftrr 2 år valdes Eva Svensson, omval.

§ 20 Val av valberedning
Årsmötet beslöt att som sammankallande i valberedning ftir 1 år väsa Olle Vesterberg, omval,
samt Britt-Marie Lundgren, omval, och Anne Bjömberg, nyval.

§ 2t Övriga val
Å"rsmötet beslöt att som ansvarig utgivare ftir Slagrutan ftir 1 år välja ordftiranden Anna
Munksgaard, omval,
att som ansvarig utgivare av hemsidan för I år välja ordftranden Anna Munksgaard, omval,
att som webbmaster ftjr 1 ar viilja Sophie Nyrell, Srlnadsval.
att som redaktör ftir tidningen Slagrutan ftrr 1 år väIja Agne Olausson, fyllnadsval
att som ftirvaltare av Egons fond ftir 2 fu väljaKerstin Brantryd, sammankallande, omval.
att som lorvaltare av Egons fond fiir 2 år viiljaKarl-Erik Johansson, omval.
att som suppleant i Egons fond ftir I år välja Lars Karlsson, omvar.
Förvaltare Kerstin Nelander har 1 år kvar.

§ 22 Ovriga frågor
Under denna punkt diskuterade arsmötet dels frågan om rekryteringen av nya medlemmar,
dels frågan om innehåll och utgivning av tidningen Slagrutan:
Årsmötet konstaterade att det finns ett direkt samband mellan antalet medlemmar och
ftireningens ekonomi och att ett fortsatt vikande medlemsantal hotar foreningens framtida
existens. Vid diskussionerna framkom att det iir av största vikt att ftireningens enskilda
medlemmar var och en aktivt trjälper till att rekrytera nya medlemmar till ftireningen. Om
varje medlem under året rekryterar en ny medlem ftjrdubblas medlemsantalet. Vid
diskussionen konstaterades att ett sådant medlemsuppdrag skulle kunna vara fullt realisti

sLAGRUTAN2o1s,2NR78 15



PILGRIMSMIJSSLAI.{

geobiologie -vercors. com

(\p
qrlag arbetar med effekterna av pil-
grimsmusslans skal för att ge en ny vi-
sion till festen i Villard,Frankrike, som
äger rum varje är i mars.
Dit kommer pilgrimsmusslans vänner.

Varför ska man använda pilgrimsmus-
selskalet i "geobiologie" ?

Därför att formen avger en energistral-
ning som är stark och positiv I

Man kallar denna stfålning för "for-
mens våg", (tänk kortvåg, mikrovåg etc)

Det är viktigt att förstå att själva skalet
i sig inte är sä viktigt utan att det är
formen som räknas, det räcker alltså
med en bild, ett foto av pilgrimsmus-
selskalet.

Den här typen av strålning upptäck-
tes av herraina Bölizal, Chaumery och
Morel på 1930-talet och det klassades
först oCh främst som elektromagnetisk
strålning eftersom man såg att det inte
liknade någonting annat känt i vårt f,z-
siska universum just då.

Hur som helst - den här strålningen/
våsen har en positiv hälsopåverkan hos
affi levande ,iarelser eftersom den ger
en återklang i cellen.

Vi kan använda skalet till att t.ex.
forstärka energin i trädgården, rädda
halvdöda vdxtär. Den rundade sidan
ska dä vara riktad utåt från plantan sett.
För att rena pendel, smycken, kristaller,
stenar; lägg föremålen i skalet, gärna
med vatten. Det förstärker reningen.

"drn här strål-
ningen/oågen
ltar en positir.t
ltälsopåwerkan
ltos alla leaande
7)arelseruftrr-
som den ger en

Qteq(lang i cel-
len

För att öka energin i ett rum lägger
man skalet med räffiorna i riktning
nord-syd , riktningen på jordens mag-
netfilt, rundningen mot nord.
Jag fick bäst resutat med 5 stycken lag-
da som på bilden.

I ett Hartmannkryss, Currykryss min-
skas den negativa effekten ( det fram-
kommer inte i vilken riktning, testa !)

Ett eller flera skal under sängen för
bättre sömn Riktning ?

Lägg frukt, grönsaker i skalet, ställ
vattenkarafl vln bredvid skalet. Tink
pä att riktningen på räffiorna ska vara
nord-syd och den rundade delen mot
nord.

Lägg skalet framför TV:n, datorn eller
annan "strålande" apparut , äter med
den rundade sidan utåt från apparaten
sett. Minskar den negativa strålningen?
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Svenska Slagruteförbundet
Gränsgatan 11

783 30 Säter

Plusgiro: 472895 - 2

SSFpånätet

www.slagruta.org

Ordförande
Anna Munksgaard
Tel: 070 - 200 90 59
an na. munks g aar d@ slagntta. o r g

Redaktör
Agne Olausson
redaktor@slagruta. org

Ledamot
PärWedin
070-7386700
pwedin@slagruta.org

Kontakta Ing Britt Carlqvist för ad-
ressändringar.

För är 2015 gdller:
Medlemsavgiften: 250- / är
Ungdomar tom 20 är:100-/är
Familjemedlem (ej tidning): 150:-
Medlemsavg utanfor Sverige: 300:-/år
Prenumeration: 300:-/4 nr.
Medlemsmatrikel: 30:-

Nästa styrelsemöte:

Ej spikat

Sista inlämningsdatum ftir material till
Slagrutan nummer 78 fu igär, nu eller
ögonblickligen. Annars senast 25 april

Svenska slagruteförbundets Styrelse

Ledamot ansvarig medlemsregistret
Inga Britt Carlqvist
070-365929L
ibcarlqvist@slagruta. org
medlemsregister@slagruta. org

Kassör
Kerstin Nelander
Tel:070 - 396 53 05

kass@slagruta.org

Sekreterare
Peter Westergård
Tel:070 -3948449
sekreterare@slagruta. org

Webmaster
Sophia Nyrell
webmaster@slagruta. org

Pub li c era de fi rfa t tar e i S LA G RUTUN
ansoarar sjåloafir innebållet i sina
artiklar.

Reda ktören f)rbe l:å ller sig rätten a tt
korta oc/t redigera insänt material.

Bidrag till tidningen och tips oårda att
beaakas mottages tacksamt. Vid in-
sänt material anges tydligt om det skall
återsåndas.

Slagrutan tackar innerligt fotografer an-
givna eller ej angivna vid foto/artikel, för
bidrag till detta 78:e nummer:

Ånders Daaidsson
MaggiTuneskog

MarianneJansson
Mikael Kvist

Rolf Kjelktröm
Thord Nilson

Revisorer
Sven-Ake Gunnarsson

Paul Holmberg
Eva Svensson, suppleant
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Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder
föredrag i intuitiva sökmetoder

Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

A-rvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)
0768-775840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com
Hemsida : http : / / arvikaslagrutan.
blogspot.com/

Dalarutan
r,lrrrrar. dalarutan.n. nu
dalarutan@slagruta. org
Anna Munksgaard

Titta gärna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.
www.facebook.com/groups / 247921.6925 6047 4 /
Tala garna om för oss andra om Du har något intressant på gång.

Agne 0523-66 25 92

SlagrutanTVdrs
www. slagrutantvars. se

Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Orebro.
Tel:019-240796

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF

JiS = Jordstrålningssdllskapet i
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54 Tyresö
Tel:08-742 52 43
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inte erbjLr§it -.u"gl perfek-
ta. dagar för uteaktiviteter, men
eftersom det alltid finns något positir,t i
allt så kanjag konstatera att vddret gett
oss gott om tid till eftertanke och kän-
templation.

Ibland tar livet med oss på annorlun-
da vagar och vi befinner oss plötsligt
i okinda marker. Kanske inte alltid iå
latt att förstå och hantera, men det är

Tyvarr har årets sommar sannolikt just det vi behöver ldra oss -
attväga leva utanftir vår trygghetszon.

Årets konvent innehöll som vanligt
många trevliga och intressanta aktiv-
iteter och, fram för allt, mänga trevliga
deltagare. Tack till alla som bjöd på sig
själva och gjorde konventet så trevligt.

Framför oss i planeringen ligger nu
höstmötet som är förlagt till Almö i
Blekinges skärgård den 18-20 septem-
ber.

Ankomst den 17e är möilig för de
som vill. Mer information koärmer att
finnas på hemsidan.

På konventet diskuterade vi hur vi ska
kunna bli fler medlemmar. Månsa soda
förslag kom fram. Det enk1ast."är"rrog,
allavärvar en medlem var.

Njut av den fina hösten och välmött på
Almö i september.

Aw*

ffi
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SSFs ekonomi
SSF:s ekonomi blev ett livfullt dis-
kussionsämne på årsmötet. Tack för
det och för allä tips och förslag som
kom upp. På efterföljande sryrelse-
möte beslöt sryrelsen att minska an-
talet sammanträden med ett. Detta
kommer att minska kostnaderna,
men det behövs fortfarande mer in-
täkter, dvs medlemsavgifter för att
SSF:s resultat ska bli positi,"t 2015.
Mer information om ekonomin samt
det ekonomiska utfallet av konventet å
kommer i nästa nummer av Slagrutan. =

tslh!. r

SSF har t;llL'rcnör på lager. Korrtakta rnatcrialf,örvaltxre Agne Olarrsson,0523-66 25 92,för in-
tcrrmnlion or:h pris sd skickirr: han gladetrigen ett postpäket orngående" Mail: agne@olauson.eu
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Våra Fäders Jord
Fädernas Urkraft

Ulla och John Hamilton
Ulla och John Hamilton

*r,ffiH
.,"-,-hhffi

Böcker till salu hos SSF - formånligt medlemspris

SSF har ett antal av paret Hamiltons böck- Stenringen
er, de är mycket uppskattade. Passar alldeles Jordpuls
utmärkt som present både till sig själv e1ler Gaia
någon man håller av. Samma sak gä1ler Gr1.1

såklart pekarhandboken - oumbarlig för Oera-Linda
novisen. Pekare

.åEf;I §I E f; $ $ $ E§§§§f,

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda

sökredskap

Fädernas Glömda Kunskap U11a ochJohn Hamiiton
Fädernas Gåtfulla Kraft Ul1a och John Hamiiton

En Fornfrisisk Krönika Ulla och John Hamilton
En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

Pris Medlem

270kr 220Ur
Slutså1d
270lrr 220Ur
270W 220Ur
140 kr 120Ur
30kI 30k

swNsKA SLACRilTFFöRRINDmS
SKI{I!'ISERIE NR 1 1
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Liten rapport frän kursen om intuition

Liten raooort frän kursen om intuition
- lyssna'tih aitt inre jag med Inga-Britt
Carlqvist. (Från SSFs Konvent 2015)

Jagäker hem från årets slagrutekonvent
i Orserum glad, nöid och fylld med
många nya lunskaper. Storr tack till
Anna, Regina och styrelsen som giort
det möjligt för mig att äka pä årets
konvent och träffa alla härliga deltagare
med olika gåvor och förmågor.

Det är lika fascinerande varie är att fä
träffas och utbyta erfarenhetär.

Intuition är ett bra ord och begrepp
och något man kan säga till alla, även
de som inte är slagrutemän. Att ha bra
intuition är värdefirllt och accepteras
även i vär vanliga värld. Att uppmana
folk att lita nå sin intuition bäde när det
gäller vad åm är bra att äta och vilka
olatser som är bra att vistas oå brukar
i^, .rno, utan invändningar.IJita på din
inruition och din magkänsla brukar jag
saga.

Kursen om intuition var spännande
och givande. Vi fick bl.a. gissa i vilken
av tre burkar en lapp 1åg i. Där hade

iag ett av siu rätt vilket borde varalågre
än"rlu-p.ä. Vi fick också gissa o- ä.t
var en bild oå en kvinna eller man i ett
igenklistratluvert. Ddr hade jag 79 rätt
och 6 fel. Det var jag stolt över.

Vi ritade teckningar i ena gruppen
som någon i den andra gruppen fick
tolka utan attveta vem som ritat den.
Förvånansvärt mycket stämde av de
egenskaper som'intuitionen gav av
bilden.
En annan övning vi gjorde var att en
deltagare gick ut från rummet med-
an en annan deltagare blundade och
plockade upp fyra textilbad frän en
hög med frrggranna dekorationsband i
olika material och med olika mönster.
Personen som gått ut och återkommit
fick sedan berätta vad banden formed-
lade angående egenskaper, känslor och
förmägor. Avert här stämde en hel del
förvånansvärt bra in på personen men
ledde också till fantasifilla tolkningar
med mycket skratt.

Sammanfattningsvis flera roliga övnin-
gar som gav en försmak och vilja att
jobba vidare och bejaka sin formåga till
inruition och kunskap om de vi möter
i våra liv.

Lena
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