Byte av tilltalsnamn!
Vi i styrelsen/ arbetsgruppen har länge varit i funderingar kring vårt föreningsnamn, Härnösands Spirituella Förening.
Vi har själva ägnat en hel del timmar kring detta. Samt även mottagit flera frågor av medlemmar och utomstående om
varför vi har just det namnet.
Vi delar upp namnet i de två delar som människor reagerat på..
- Härnösand
- Spirituella
Härnösand:
Logiskt kan man tycka, att man har med Härnösand i föreningsnamnet. Då föreningen startades upp i Härnösand.
Idag när världen krympt och vi har kommit alla betydligt närmare. Vilket har till en stor del med att internet gjort sitt
starka intåg. Bandbredden har ökats så markant att tillgången till allting nästan bara är en knapptryckning bort.
Det som en gång var ett hinder, typ avstånd, är inte är bara en knapptryckning bort längre. Vi har olika former av
kommunikationsprogram och Sociala medier att tillgå. Även de fysiska resorna är inte heller några hinder.
Detta kan vi se på hur utspridda våra medlemmar är. Dem kommer från olika platser i landet b.l.a. Örnsköldsvik,
Stockholm, Sundsvall, Stöde, Hassela mfl platser. Vår förening växer trots att avstånden är stora och vi vill gärna
fortsätta att växa och bli större. Samt utvecklas.
Då känns inte Härnösand som det namn som ska råda om vi önskar en "Vi känsla".
Ett modernt ord är nätverk. Nätverk är det ord vi som förening kommer att använda istället för just Härnösand.
Spirituella:
Det är ett namn som vi också känner att vi behöver förändra till någonting mera luftigt, neutralt men ändå positivt och
kraftfullt.
Här har vi fått många synpunkter på just spirituella, vi har möts av lite avståndstagande/avvaktande i möten med
människor och företag.
Spirituellt är ett mycket laddat ord och många förknippar just spiritualitet med ockult.
Det olika Tv- programmen som sänds på tv har mera stärkt ockultstämpeln, istället för att ge det en mjukare och
ljusare framtoning. Det är just det vi vill uppnå och som skulle passa oss mer, som ägnar tid till det andliga och
spirituella intresset/arbetet/vägen.
Vi har haft samtal kring föreningsnamnet och det mediala Sverige/Världen/Universum på ett medlemsmöte, vi hade
även då med Ann Ahlgren på mötet. Vi "brainstormade" kring hur vi uppfattade föreningsnamnet idag och hur vi
skulle kunna förändra namnet så att det blev mera universellt.
Vi hade flera namn på tapeten och det namn som fastnade bäst var "Ljusportalen". Det namnet var ljusbärande och
Universalt på ett och samma gång.

Se över möjligheten att göra ett namnbyte:
Vi satte en mycket kompetent person på uppdraget att kontakta Skatteverket, svaret vi fick var följande.
”Man kan ändra tilltalsnamn utan att göra några juridiska justeringar. Med det menas att vi kan ändra vårt
tilltalsnamn/ smeknamn utan juridiska krångel, dock med vissa juridiska förbehåll.”
Det juridiska namnet Härnösands Spirituella förening ligger kvar:
Det är otroligt viktigt att förmedla det. Ingenting är förändrat annat än att vi väljer ett annat arbetsnamn som vi
kommer använda till vår marknadsföring av föreningen.
Vill man någon gång i framtiden ändra tillbaka till ursprungsnamnet eller ta ett annat tilltalsnamn/arbetsnamn, så är det
inget hinder juridiskt.
Nätverket LjusPortalen:
Det är vårt nya tilltalsnamn och det stavas precis som här ovan och vi är starkt övertygade att det nya tilltalsnamnet
kommer omfamna och möta människor där människor befinner sig idag.
Vi är övertygad att detta kommer vara lättare att föra ut ljusets budskap med det nya tilltalsnamnet.
Våra nya loggor:

Logga för vår marknadsföring

Logga för hemsida & Facebook
1 Sept 2016:
Då börjar vi använda det nya namnet och de nya loggorna officiellt. Men redan nu kommer vi att ha med namnet och
logga i dem evenemang vi publicerar.
”Vi är förenade i livet genom våra olikheter och alla bär vi en rikedom inom oss.
Vi väljer att ta oss mod att ta detta steg och se vad som finns på bakom nästa dörr.
Kanske är det en värld som väntar på att väckas till liv.
Låt oss få växa tillsammans och sprida ljuset.”
Helene Magnusson Ordförande

