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                    Medlemsbrev 3/2018 
 

Kära medlemmar! 
 
Äntligen visar sig årstiden från sin ljusaste sida med en 
efterlängtad helg som bjudit på sol och värme. Vi vill också 
bidra med värme och gemenskap och har därför bestämt oss 
för att starta upp nätverksträffar för medlemmarna. Läs mer 
nedan. Men först vill vi flagga för en högaktuell workshop: 
 
 
Studiecirkel om GDPR 7 och 21 maj 
GDPR träder i kraft om några veckor, den 25 maj, och som företagare behöver du se till att du följer 
den på bästa sätt för just ditt företag. Tillhör du dem som är nyfikna på den nya 
Dataskyddsförordningen (GDPR)? Eller är du en av dem som känner oro över hur den är tänkt att 
fungera i praktiken? Psykosyntesförbundets styrelse anordnar nu en studiecirkel där vi tillsammans 
läser, lär oss och gör praktisk handpåläggning för våra respektive företag i hur vi uppfyller GDPR. 
Kursledare är Carola Lööf. Läs mer på hemsidan via nedanstående länk och anmäl dig om du önskar 
vara med. Det finns fortfarande platser kvar: 

http://psykosyntesforbundet.se/studiecirkel-om-gdpr-7-och-21-maj/ 
 
 
After Work 
Välkommen till AW med psykosyntesgänget, nästa gång torsdagen den 31 maj! Vi ses kl 18.00 på 
restaurang Santa Clara, Lilla Nygatan 17 i Stockholm. Läs mer på hemsidan via följande länk: 

http://psykosyntesforbundet.se/aw-torsdag-31-maj/ 
 
 
Nätverksfrukost den 7 juni 
Visst är vi starka var och en för sig! Men vi i styrelsen är övertygade om att vi som individer blir ännu 
klokare och starkare genom kunskapsutbyte och nätverkande och startar därför 
upp nätverksfrukostar. Den 7 juni har vi en första nätverksfrukost med uppstart som tema. 
Huvudfokus kommer vara på att gemensamt fundera över vad var och en av oss skulle vilja få ut av 
ett nätverk – och vad vi själva kan bidra med. Liten frukostmacka serveras kl 8 och själva träffen äger 
rum mellan 8.15 och 9.45. Läs mer på hemsidan via följande länk: 

http://psykosyntesforbundet.se/natverksfrukost-den-7-juni/ 
 
 

  

 
Inloggning för dig som är 
stödmedlem eller saknar 

presentation på vår 
hemsida 

Användarnamn: 
PsfMedlem 

Lösen: Ferrucci18 

Till sist en påminnelse: Har du bytt kontaktuppgifter 
(e-post eller telefonnummer)? 
Skicka ett mejl till medlem@psykosyntesforbundet.se .  
 
 
Varma hälsningar från styrelsen genom 
Christel Dopping, ordförande 
christel@psykosyntesforbundet.se 
 


