Protokoll Årsmöte för år 2013
Årsmöte i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter – SAG
lördagen den 23 mars 2013 kl. 12.00 – 17.00 ca.
(kl. 12-14.30: först diskuterades verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, formella
årsmötet började kl. 15.00)
Lokal: Kulturfyren på Skeppsholmen i Stockholm, rum ”Båtlåten”.
(Adress och karta: http://kulturfyren.se/wp-kultur/?page_id=90).
Närvarande: 20 personer, se bilaga 1.
I år beslutade vi alltså att före det formella årsmötets början, avsätta rejält med tid för samtal
kring verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget, eftersom det ändå kräver mycket
tid och det stannar upp mötets agenda. Det var väldigt lyckat då det genererade mycket
energi och behovet att få samtala om styrelsens och SAGs arbete var stort.

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
Ulf Petrén utsågs till mötesordförande.

2. Val av sekreterare för mötet.
Jojo Tuulikki Oinonen utsågs till protokollskrivare.

3. Val av två justeringsmän och rösträknare.
Mötet valde Ulrika Hagbart och Olivier Winghart.

4. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan, se bil 1.

5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
Fastslogs att mötet ansågs utlyst inom föreskriven tid.

6. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes.

7. Föregående årsmötesprotokoll anmäles för kännedom.
Protokollet anmäldes och lades till handlingarna, se bilaga 2.

Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG
Mailbox 102  111 73 STOCKHOLM  tel 08-717 11 35
info@gestaltterapeuterna.se  www.gestaltterapeuterna.se
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8.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för föregående verksamhetsår.
Verksamhetsberättelsen (bilaga 3) och RR/BR (bilaga 4) Ulf Petrén föredrar ekonomin.
Mötet beslutade att vi kan använda upp till 50 000:- av våra sparade medel från tidigare
år, för att få en fungerande och bra hemsida. De pengar som från början ingick i budgeten
för hemsidan som röstades igenom var 20 000, men eftersom vi har medel sparade sedan
tidigare år och behovet av en fungerande hemsida är stort, så tog mötet ett till beslut att
styrelsen fick använda upp till 50 000:- (alltså även 30 000 av de sparade medlen) totalt
för hemsidan.
Styrelsen fick mycket lovord för sitt engagemang under året! Några konkreta önskemål
från nya medlemmar: att i alla SAGs dokument skriva ut förkortningar och att bli bättre
på att skriva och dokumentera lärandet i allt arbete SAG gör, för att förmedla till
medlemmarna.

9. Föredragning av verksamhetsberättelse från etiska rådet.
Allan Ericsson, ordförande för ER (Etiska Rådet), föredrar deras arbete under året, se
bilaga 5, 6 och 7. Ett tillägg är att de etiska ärenden har handlat om enskilda terapeuter
som sökt stöd i etiska spörsmål hos rådet. De berättar också bakgrund till varför vi inte
under detta årsmöte kommer att kunna klubba igenom de nya etiska
reglerna/klagomålshanteringen. (Se punkt 13)

10. Föredragning av revisionsberättelse.
Karin Finnson föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012. Efter sin granskning
har revisorerna funnit att årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning skötts
tillfredsställande och enligt de regler som finns. Se vidare bilaga 8.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

Ordet ges till Valberedningens sammankallande, Ulrika Hagbarth. Hon presenterar
deras arbete och passar på att tacka styrelsen för ett utmärkt arbete under året. Bl.a. att fått
till en mycket bra ansvarsförsäkring till medlemmar och: -Ni gör ett jättebra jobb! Mötet
applåderar styrelsen. Sedan föredrar hon vilka representanter som finns till val (se bilaga
9) och mötet väljer följande:
12. Val av ordförande.
Jojo Tuulikki Oinonen omvaldes till ordförande på 1 år, och har 1 år kvar på sin
tvåårsperiod som ledamot.
Val av övriga styrelseledamöter.
Ulf Petrén, Cina Friberg Frank och Mika Becker valdes på en ny mandatperiod på
2 år.
Johan Blad fyllnadvaldes på 1 år, efter Helena Kallner.
Petra Juneholm har 1 år kvar på sin 2-årsperiod.
Helena Kallner lämnar styrelsen och avtackades.
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Val av Etikråd.
Allan Ericsson, Lars Tauvon och Monika Trozell omvaldes samtliga på ett år.
Jonna Arb avgår från Etiska Rådet och ersätts av Ebba Horn, som valdes på ett år.
Val av revisor/er och revisorssuppleanter.
Karin Finnson och Susanne Thrane (suppleant) omvaldes på ett år.
Val av valberedning, varav en sammankallande.
Christel Segander (sammankallande) valdes på ett år, Björn Magnusson och Ulrika
Hagbarth omvaldes på ett år.

13. Förslag till beslut från styrelsen och etiska rådet om nya etiska regler och
klagomålshantering enligt EAGT’s standard.
Mötet fick diskutera och fråga kring de nya etiska reglerna och även den
klagomålshantering som nu ligger till förslag hos EAGTs Etiska Råd för godkännande, se
bilagor 6 och 7. EAGTs Etiska Råd hade flera kommentarer och frågor som tyvärr gjorde
att dokumenten inte kunde hinnas klart före årsmötet. De kommer inte förändras så väldigt
mycket så årsmötet fick ändå en ganska god bild av vart vi kommer landa i frågan. Mötet
berömde Etiska Rådets arbete och beslutar att bordlägga frågan och antingen sammankalla
ett extra medlemsmöte när processen är klar, eller besluta om dem under nästa årsmöte
2014.

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Årsmötet sa ja till styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår, se bilaga 10.
Verksamhetsplanen (se bilaga 11) klubbades med följande uppmaningar/tillägg:
-studentmedlemskap i SAG, att den frågan behöver lyftas igen, det är en väldigt bra
nyrekryteringskälla för nya medlemmar. Ev. för studenter under handledning? Hur få
gränserna tydliga?
-Frågan om en stor förening i Sverige för gestalt. Ev. samverka/gå samman med FGO
(Föreningen Gestalt i Organisation)? Lyfta frågan med FGO under året, om hur det skulle
vara möjligt att gå samman, bli en stor förening? Under EAGT kan bara finnas en NOGT
(National Organisation for Gestalt Therapy) per land, FGO har möjlighet att gå med i
GPO (Gestalt Practitioners in Organisations) EAGTs organisationsgren.
-olika AU (Arbetsutskott) är bra om vi har utanför styrelsen, mötet beslutar följande AU:
AU CORE (Clinical Outcome in Routine Evaluation): Petra Juneholm (sammankallande),
Christel Segander, Johanna Skobe och Helena Kallner.
AU Kusinträffar: Eva MacArthur är SAGs representant i det nätverket, Lars Tauvon ingår
också men representerar där Psykodrama.
AU för Högskoleutbildning: Jojo Tuulikki Oinonen, Petra Juneholm, Christel Segander,
Cina Friberg Frank, Helena Kallner, Olivier Winghart.
-behov av fler medlemsaktiviteter, lägga budget på det? Styrelsen påpekar igen att det
behövs ett AU för detta, till dess väljer styrelsen att tipsa om de kurser och fortbildningar
som andra ordnar, genom nätverkande och Medlem till Medlem. Men de personliga
resurserna i styrelsen räcker inte till för att anordna detta, vi behöver hitta personer som
kan hålla i detta.
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15. Fastställande av medlemsavgifter – förslag att sänka medlemsavgiften i och med
krav på ansvarsförsäkring.
Frågan diskuterades men mötet fasthöll en medlemsavgift på 1500 kr ytterligare ett år,
med motiveringen att föreningen har en hel del stora utgifter att klara av och projekten vi
redan är med i kräver en del resurser. Budgeten går precis ihop som den är. Att
medlemsrekrytering är en prioriterad fråga istället för en sänkning av medlemsavgiften.
När intäkter kommer från andra källor än medlemsavgiften, och om medlemmar är
avsevärt fler, kan vi lyfta frågan igen.

16. Övriga frågor.
Styrelsen berättar att de planerar att under 2014 anordna en 20-årsfest för SAG, som fyller
20 år vecka 3 2014. Grattis!

Vid protokollet:

Mötets ordförande:

Jojo Tuulikki Oinonen

Ulf Petrén

__________________________

__________________________

Justerare:

Justerare:

Olivier Winghart

Ulrika Hagbarth

__________________________

___________________________
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