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Föredragningslista för årsmötet 2021
Årsmöte i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestal9erapeuter (SAG)  
Lördagen den 27 mars 2021  
Klockan 10.00 – 13.00 via Zoom 

1. Val av ordförande a/ leda förhandlingarna. 
  SGna Stemme 

2. Val av sekreterare för mötet. 
  Thomas Sonefors 

3. Val av två justeringsmän och rösträknare. 
  Justerare Karin Wiklund & Ebba Horn  
  Rösträknare Jan Halling 

4. Fastställande av röstlängd. 
  23 närvarande varav 4 ej Auktoriserade -  
  Inga fullmakter är anmälda.  

5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. 
  Mötet svarar Ja. 

6. Fastställande av föredragningslista. 
  Mötet godkänner föredragningslistan. 

7. Föregående årsmötesprotokoll anmäles för kännedom.  
 2 protokoll sedan förra årets delade årsmötet finns på medlemssidorna. 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberä/else samt resultat- och 
balansräkning för föregående verksamhetsår.  

  Fredrika Sandell redogör för verksamhetsberä9elsen och vad som hänt  
  under året däribland auktorisaGonen för medlemmar och för SAG   
  gentemot EAGT. Fredrika har under året gjort en årscykel/årshjul för   
  styrelsearbetet, en sammanställning och guide av all informaGon.   
  Styrelsen har under året ha] sina möten via zoom och inte ha] e9 enda 
  fysiskt styrelsemöte. Det har varit e9 bra gemensamt arbete. 

  Karin Danneker drar balansräkningen för föregående verksamhetsår.  
  Föreningen har gjort e9 översko9 de9a år mycket på grund av   
  pandemin. 
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9. Föredragning av verksamhetsberä/else från eHska rådet. 
  Ebba Horn redovisar. Inga klientärenden under året. Dialog har förts   
  med styrelsen i vissa ärenden. Rådet har påbörjat implementeringen av  
  eGska riktlinjer för  online terapi. Jan Halling vill ha en diskussion i   
  föreningen om eGska riktlinjer för online terapi. EAGT har inkommit med 
  en stor mängd informaGon och vi behöver alla bidra med insikter och  
  kunskap för a9 finna SAG’s egen väg i denna vikGga fråga. 
  Sari Scheinberg ly]er mångfaldsfrågan där hon e]erlyser en    
  frågeställning och process inom SAG. 
  Fanny Isnard informerar om a9 den svenska ansvarsförsäkringen gäller  
  vid arbete med online terapi i norden. 

10.Föredragning av revisionsberä/else. 
  Pia Svorono redogör för det speciella med revisionsberä9elsen under  
  pandemi-året. På grund av frånvaron av fysiska möten så har kvi9enser  
  och liknande inte kunnat utväxlas men allGng finns samlat hos Karin   
  Danneker och Mika Becker. 

11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 
  Rösträkning: Mötet röstar för a9 ge styrelsen ansvarsfrihet. 

12.Val av ordförande 
  Valberedningen Christel Segander redogör för arbetet. Fredrika Sandell  
  och Karin Danneker avgår som styrelseledamöter. Många har Gllfrågats.  
  Många är posiGva Gll SAG och vill delta i framGden och många har   
  därför tackat nej a9 bidra Gll SAG de9a år. 

  Förslag av ordförande på 1 år: Thomas Sonefors 
  Mötet Gllfrågas och svarar enhälligt Ja! 

13.Val av övriga styrelseledamöter 
  Förslag på nya styrelseledamöter är 
  Helena Mehring 
  Pia Svorono 
  Mötet Gllfrågas och svarar enhälligt Ja! 
  Styrelsen under kommande verksamhetsår består således av;  
  Thomas Sonefors, Mia Rotberg, Philip Ronne, Pia Svorono och Helena  
  Mehring 

14.Val av eHkråd 
  Ulrika Hagbart  på 2 år  
  Jan Halling omval på 1 år (en frångång från praxis och regler) 

  Mötet tar ställning Gll undantag:  
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  Jan hoppade in för Eberstein på 1 år och vill a9 det skall vara 2 år från  
  Gllträdet det. Mötet röster och godkänner praxis 
  Mötet väljer Ulrika Hagbart på 2 år. 

15.Val av revisor/er och revisorssuppleanter 
  Lasse Övling revisor omval 
  Fredrika Sandell som suppleant  
  Mötet röstar Ja. 

16.Val av valberedning, varav en sammankallande 
  Christel Segander har inte funnit någon som vill si9a i valberedningen  
  och Christel själv vill helst inte fortsä9a. Christel frågar de närvarande  
  medlemmarna om det finns någon som kan tänka sig a9 gå in i   
  valberedningen.  
  Anna-Lena Ståhl anmäler sig a9 Gllsammans med Christel Segander axla 
  valberedningen arbete. 
  Mötet röstar Ja! 

17.Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 
  Fredrika Sandell och Karin Danneker redogör för verksamhetsplan och  
  Budget. Christel Segander frågar varför vi har färre medlemmar.   
  Fredrika Sandell och Mia Rotberg redogör för a9 auktoriseringen har  
  få9 ukallet a9 vi tappat medlemmar. Nuvarande är a9 cirka 62 personer 
  har genomgå9 auktorisatonsprocessen.  
  Sari Scheinberg undrar om styrelsen har följt upp varför många väljer a9 
  inte auktoriserat sig. Fredrika svarar a9 vi har avsa9 Gd för diskussion   
  under punkten Övriga frågor. 

18.Fastställande av medlemsavgiMer. 
  Inga förändringar föreslås för medlemsavgi]erna. 
  1500Kr för auktoriserade medlemmar 
  500Kr för studenter 
  200Kr för stödmedlemmar 

Philip Ronne tar upp frågan om vem som bestämmer styrelsens arvoden. 

Fredrika Sandell föreslår a9 stadgarna behöver ses över. En beredning 
inför nästa årsmöte förslås. 
Mötet röstar Ja 
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19.Övriga frågor. 

- Diskussion om auktorisaHonen  

30 minuter fastslås som gräns för diskussion och sedan Gd a9 avsluta 
årsmötet. 

Mia Rotberg redogör för avgående styrelsens arbete och tankar. 

Zoho-länken fungerar inte rikGgt. För både medlemmar och 
auktorisatörer. Vi kan inte ha en länk som komplicerar processen. 
Hemsidan behöver uppdateras under kommande verksamhetsår. 
Pandemin har också påverkat processen för a9 uppnå målen för 
auktorisaGonen.  
Många har auktoriserat sig och alla har ansträngt sig för a9 uppfylla 
kraven och auktorisatörerna har också hjälpt Gll för a9 komma i mål. 

61-62 har auktoriserat sig och andra har ha] personliga skäl Gll a9 
avsluta si9 medlemskap såsom andra arbetsuppgi]er o liknande. 

Många är det som inte alls har hört av sig.  

SAG och EAGT sä9er en standard för hur auktorisatonsprocessen skall 
gå Gll. Y9erst kan vi förlora rä9en vi får från EAGT. Det finns gråzoner i 
både stadgarna och i EAGT’s regelverk i auktorisaGonsprocessen. 

Många är ifrågasä9ande av om man behöver leva upp Gll processen 
p.g.a. senioritet t.ex. 

Annalena Ståhl tar upp frågan om vi har tystnadsplikt om känsliga saker 
på de9a årsmöte. 

SGna Stemme och Fredrika Sandell vill a9 vi ej diskuterar sådant som är 
sekretessbelagt. Årsmötet är e9 medlemsmöte och ej sekretessbelagt. 
Däremot är det för medlemmarna. De9a protokoll kommer a9 läggas 
upp på medlemssidan. 

Sima: Kan man inte fördela auktorisaGonen mer kopplat Gll 
medlemmarnas respekGve medlemskap o längd och därmed få 
auktorisatonsprocessen mer utspridd och inte så betungande för en 
samma styrelse vart tredje år. 

Philip: Formella problem, Kan man fortsä9a a9 vara medlem om man 
inte är auktoriserad? De oauktoriserade skall nu tas bort från hemsidan. 
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De kan ej vara medlem och oauktoriserad och samGdigt utövande GT då 
det bryter mot stadgarna. De9a var 3 gg som processen gjordes. 

AuktorisaGonen har varit kopplade Gll en önskad legiGmering mot 
Socialstyrelsen. Är det längre aktuellt? 

Hemsidan har delvis varit inaktuell. 5-6 personer som funnits på 
hemsidan har inte varit medlemmar.  

Helena Källholm, Jag har få9 e9 Gdigare besked från förra styrelsen om 
auktorisaGonen. Överraskad. Jag fick beskedet a9 jag inte behövde 
auktoriseras denna gång.  

Christel Segander. Bakgrunden har kämpat i 30 år för godkännande från 
socialstyrelsen. Det har ej gå9. EAGT har på e9 liknande sä9 jobbat o 
lyckats i några länder a9 få GT godkänd. 

Dan Borglund: Tänker på kvalitet och antalet klienrmmar, Hur skall en 
klient kunna avgöra om det är en professionell/auktoriserad terapeut. 
AkGvt arbete med klienter. Handledningen kommer in i samband med 
det. I sista hand, fortbildning. Oberoende av processen? 
Det känns bra a9 vara auktoriserad. EGkrådet känns bra, det finns någon 
a9 vända sig Gll både för terapeuten och klienten. 
Varför en auktorisaGon? Är det för a9 vi skall kunna särställa oss mot 
andra GT?  
Vad G9ar klienten på? Vad är vikGgt för klienten? 

SGna, det behövs nog e9 riktat möte för a9 fortsä9a dessa diskussioner. 

Karin Finnson: Instämmer med Dan B. Jag har inte lämnat in material för 
auktorisaGon. Vi behöver en rikGg diskussion om det här. SAG bildades 
innan digitala platormar. 

Annalena Ståhl. Jag är nöjd med diskussionens varande. Sy]et är 
detsamma som förr. E9 sä9 är a9 vi via den naGonella NOGT kan vara 
del av EAGT. Varför skall vi vara medlemmar. Vi kommer inte a9 bli 
licenserade.  

Ingen y9erligare medlem vill diskutera. 

Önskemålet är a9 vi bör ha e9 riktat medlemsmöte för en diskussion. 
Mötet ålägger den nyvalda styrelsen a9 driva denna fråga som en 
process. 
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SGna Stemme tackar den avgående styrelsen för det fina arbete som 
genomförts. En lysande förberedelse inför årsmötet. 

Fredrika tackar SGna Stemme som mötesordförande. 

Årsmötet avslutas 

  Lördagen den 27 mars 2021 Klockan 12.07 

   

  ……………………………………………… 
  Thomas Sonefors 
  Mötessekreterare 

  …………………………………………..   …………………………………………. 
  Karin Wklund     Ebba Horn   
  Justerare     Justerare
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