
Verksamhetsberättelse 2009
Ordinarie föreningsstämma hölls 2009-02-25.

Styrelse
Ordförande: Anna Anderstedt
Sekreterare: Mikael Lundström
Kassör: Ola Skoglund
Ledamöter: Kristoffer Alpsjö, Gillian Harris, Anne Jansson, Ivan Öhlin
Adjungerande ledamöter: Bill Eneqvist, Olga Karlsson, Jenny Strindmalm

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollförda möten.

Revisor
Gilbert Ljungberger har varit revisor.

Valberedning
Olga Karlsson och Tarika Jensen har utgjort valberedning.

Medlemmar
Föreningen hade 32 medlemmar per den 31 december 2009.

Resultat och ställning
2009 2008 2006-07

Intäkter 47.168 88.891 38.940
Resultat 16.301 18.107 -2.937
Balansomslutning 41.276 24.974 5.587



Händelser under verksamhetsåret
Under året har föreningen haft två studiecirklar i EKIM en på tisdagar och en på söndagar. 
Ledare för studiecirklarna har varit Bill Eneqvist och Olga Karlsson. Deltagarantalet per möte 
har varierat mellan 1 och 6 personer per gång. Den 13 december visades filmen Leap! för 
studiegruppsdeltagarna på Stilla Rum.

Två The Awakening-kurser har arrangerats: en i mars med Caroline Cole och Sue Mercer från 
London och en med Duane O'Kane i november. Det var 5 år sedan Duane besökte oss för att 
leda en Awakening och vi är mycket glada att han är tillbaks. Före varje kurstillfälle har 
föredrag med kursledarna arrangerats. Efter varje kurstillfälle har uppföljande supportgrupper 
arrangerats om vardera tio möten för att ge deltagarna möjlighet till fördjupning och 
integration. Mellan kurser och supportgrupperna har vi arrangerat öppna supportmöten varje 
söndag, samt några videoföredrag med Duane och Catherine O'Kane. Som avslutning på en 
av supportgrupperna arrangerades en öppen picnic i början på sommaren där alla var 
välkomna. Vädret ville annorlunda så vi fikade istället på ett café. Vi avslutade därför 
sommaren och startade hösten med en picnic som blev mycket lyckad.

Den 2 juli arrangerade vi en endags-retreat med David Hoffmeister i Ekerö Sommarstad, ett 
välkommet komplement till Clearminds eget utbud för de som vill fördjupa sig i EKIM.

För att säkra tillgången på assistenter och ledare har vi skickat både nya och gamla deltagare 
från The Limitless till Assistants Training i Liverpool. Våra ledare och assistenter har även 
träffats regelbundet i en egen supportgrupp för att ”leva som vi lär”: ta emot kärlek och stöd, 
samt träna oss i våra färdigheter att stödja andra.

Två ledare från The Limitless har under året erbjudit individuell terapi baserat på principerna i  
EKIM respektive livs-coaching baserat på Clearminds läroplan och applikation av EKIM.

Utöver detta har både ledare och deltagare från vår community rest till England och Canada 
för att delta och assistera på The Awakening och The Rude Awakening.

För att hålla kontakten med vår community har vi under året skickat 10 st nyhetsbrev via 
epost.

Stockholm 2010-01-26

Mikael Lundström Ola Skoglund Kristoffer Alpsjö

Gillian Harris Anne Jansson Ivan Öhlin

Anna Anderstedt
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