Svenska Feng Shui Förbundet
The Swedish Feng Shui Association

Ansökan för att bli Auktoriserad medlem
i Svenska Feng Shui Förbundet

Förnamn ……………………………………………………………………………………………...
Efternamn ……………………………………………………………………………………………
Skola/företag ………………………………………………………………………………………...
Adress ………………………………………………………………………………………………..
Postnummer ………………………. Ort …………………………………………………………..
Län ……………………………………………………………………………………………………
Telefon ………………………………. Alt. tel. ……………………………………………………..
E-post ………………………………………………………………………………………………...
Hemsida ……………………………………………………………………………………………...
Organisationsnummer ………………………………………………………………………………

SFSF auktoriserar konsulter enligt Form- och Kompasskola.
(Dock inte om man endast läst Formskolan). Grundkrav för att bli auktoriserad medlem är
medlemskap i förbundet som certifierad konsult, samt att man varit verksam som Feng
Shui-konsult i minst 3 år.
En skola kan enbart bli auktoriserad genom att dess huvudlärare är auktoriserad.

Bilagor som skall följa med ansökan:
1. Feng Shui CV, där följande ska ingå:
Kopia på dina utbildningscertifikat eller diplom.
Namn på skola och lärare som du har studerat för. När du studerade och
vilken inriktning av Feng Shui.
2. Arbetsprov bestående av en konsultationsrapport. Konsultationen ska vara gjord
det år du ansöker och följande ska ingå:
Dokumentation som i detalj beskriver hur du gått till väga, rekommendationer
kunden fått och vilka Feng Shui-verktyg du baserat dem på.
Vid auktorisering ska följande verktyg ingå: Chi, Yin & Yang, De 5 elementen,
Färgpsykologi, Kraftposition, Currylinjer, samt minst tre verktyg från
Kompasskolan (t.ex. Eight Mansion, Flying stars eller 9 star Ki mfl).
Inkludera adress, både exteriöra och interiöra bilder på fastigheten och
omgivningen, planlösningar, kopior på uträkningar i de tekniker du använt.
Kontaktuppgifter till din kund som kan komma att bli kontaktad av SFSF.
3. Registreringsbevis, alternativt kopia på din första faktura till kund om du fakturerat
utan företag vid uppstart.
4. Registerutdrag på godkännande av F-skatt.

Om SFSF anser att uppgifterna är bristfälliga kommer du att bli kontaktad av
granskningskommittén för komplettering.
Skulle du inte bli godkänd efter komplettering behöver du mer erfarenhet och uppmanas
att arbeta som konsult ett år till och därefter lämna in en ny ansökan.

Efter godkänd ansökan.
Digital auktorisations-logga skickas till dig när du blivit godkänd och avgiften har kommit
SFSF tillhanda. Auktorisationen kan dras in om förbundets regler inte följs.

Medlemmens namn, hemsida och andra sociala medier, samt telefonnummer kommer att
finnas på SFSF hemsida under fliken “Auktoriserade medlemmar”. Fler medlemsförmåner
hittas på förbundets hemsida.

Villkor för att hålla auktorisation aktiv.
Auktorisation gäller endast tillsammans med ett fullvärdigt medlemskap som konsult i
förbundet (dvs, det är ej giltigt för stödmedlem).
Auktorisationen hålls aktiv genom att:
1. Två konsultationsrapporter i PDF-format/år skickas in till SFSF. Dessa kommer inte
att bedömas, utan ska visa att man är aktiv konsult.
2. Ett bevis på minst 1/2 dags fortbildning som kan knytas till ditt yrke som Feng Shuikonsult. Observera att utbildningen kan vara inom olika ämnen som tex. Feng Shui,
inredning, trädgård, coaching, entreprenörskap mm.

Kostnad.
•

Auktorisation: 900 kr inkl. moms (engångskostnad, betalas efter godkänd ansökan).

•

Auktoriserad Feng Shui-konsult: 800 kr per år för medlemskap.

Om förbundet upphör att verka kommer också auktoriseringen att upphöra.

Jag ansöker om att bli auktoriserad av Svenska Feng Shui Förbundet och är
införstådd med Svenska Feng Shui Förbundets etiska regler (Etiska regler kan
läsas/laddas ner från SFSF hemsida).

Ort och datum……………………………………………………………………………….

Underskrift……………………………………………………………………………………

Ansökan skickas till:
Svenska Feng Shui Förbundet, Att: Marianne J Rose, Palmelundsvägen 8, 387 96 Köpingsvik

