Protokoll för Årsmötet 2019
Årsmöte i Föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG)
Lördagen den 30 mars 2019 kl 13.15-16.30
Lokal: Metanoova, Götgatan 11, Stockholm
1. Mötet öppnas, deltagarna välkomnas och får papperskopior av dagordning,
stadgeändringsförslag, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Linda och Eva ber om
alla bilagor digitalt och Ann åtar sig att skicka detta.
2. Närvarande på mötet är: Agneta Wallin, Ann Eberstein, Sari Scheinberg, Mika Becker
Laurent, Ulf Petren, Sima Hassanein, Pia Svorono, Elistabet Eriksson, Linda Geitner, Jan
Halling, Allan Ericsson och Eva MacArthur.
3. Till ordförande för mötet väljs Agneta Wallin.
4. Till sekreterare för mötet väljs Ann Eberstein.
5. Till justeringspersoner för detta protokoll väljs Sari Scheinberg och Eva MacArthur och
som rösträknare utses Ulf Petren.
6. Föredragsninglistan godkänns och till övriga frågor läggs Pia Svoronos fråga om samarbetet
och skillnader/likheter mellan SAG och NGS (Nätverket Gestalt i Sverige)
7. Föregående årsmötesprotokoll läses upp i sin helhet.
8. Genomgång av de stadgeändringsförslag som förra årsmötet överlämnade till styrelsen att
vidareutveckla. Årsmötet diskuterar de nya förslagen noggrannt och två omröstningar sker.
Diskussionen handlar framför allt om ifall stödmedlemmar ska kunna vara valbara som
styrelsekandidater eller inte, och olika för och nackdelar diskuteras. Årsmötet kommer till
beslut, och med vissa mindre förändringar accepteras de nya förslagen. De uppdaterade
stadgarna ligger på hemsidan. Förutom beslutet att stödmedlemmar ej ska kunna vara
valbara i styrelsen läggs också en helt ny punkt in om valberedningen. Det beslutas också att
en ordförande inte ska kunna sitta på posten längre än sex år.
9. Föredragning av styrelsens verksamhet under året. I detta ingår också en föredragning av
styrelsens medverkan i EAGT och i NGO.
10. Styrelsens kassör Mika Becker Laurent föredrar resultat- och balansräkning tillsammans
med till årsskiftet 18-19 sittande kassör Ulf Petren. Årsmötet får se dessa uträkningar samt
får höra om den ekonomikonsult som anlitats i brist på revisor.
11. Årsmötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Medlemmarna får en minut var att reflektera kring hur det varit att vara medlem i SAG
under det gångna året. Det som kommer fram är att det varit roligt att vara medlem under det
gångna året enligt de närvarande på årsmötet. Det har känts inkluderande och öppet och
medlemmarna har känt sig efterfrågade och välkomnade. Det önskas ett forum där
medlemmarna lättare når styrelsen.
13. Valberedningen presenterar sina förslag.
14. Årsmötet väljer Agneta Wallin som ordförande för det kommande året.
15. Årsmötet väljer Sima Hassanein, Linda Geitner, Karin Ljuslinder till nya
styrelsemedlemmar. De väljs samtliga in på två år.
16. Sari Scheinberg blev invald på två år föregående möte och sitter alltså kvar ett år till utan
omval.
17. Mika Becker Laurent väljs in på två år till, då hennes mandatperiod löpt ut.
18. Till etikråd omväljs sittande Åsa Forssen, Ulrika Hagbarth och Ebba Horn på två år. Ann
Sofie Romlin avslutar sin period och ställer inte upp på omval och avtackas. Som ny
medlem väljs Ann Eberstein in på två år.
19. Som revisor har inte valberedningen något förslag varav det följer en diskussion med olika
tankar kring hur man kan lösa revisorsbristen. Under diskussionens gång kliver Eva
MacArthur in och föreslår sig själv som revisor vilket föranleder ett spontant jubel. Eva ber
om assistens från någon och årsmötet väljer Eva MacArthur och Pia Svorono till revisorer
på ett år.

20. Valberedningen har inte heller något förslag på kandidater till ny valberedning. Mötet förelår
Ann Eberstein och Jan Halling vilka väljs som valberedning under två år. Ann Eberstein är
sammankallande.
21. Ann Eberstein tackas av för sitt delade ordförandeskap under det gångna året, samt som
styrelsemedlem. Ulf Petren tackas också för sitt långvariga arbete som kassör och för sitt
seriösa överlämnande till den nya styrelsen.
22. Den nya verksamhetsplanen läses upp och godkänns.
23. Den nya budgetplanen läses upp och godkänns.
24. Årsmötesdeltagarna visionerar kring vad de önskar för kommande år. Visionerna som
kommer fram är att arbeta mer med nyanlända och identitetsförändringen och
traumatiseringen det innebär att komma ny till ett ny kultur, om att bjuda in föredragshållare
från andra delar av världen, om att ge varandra kurser och utbyta information och kunskap
utan att det behöver kosta något, luncher eller andra anspråkslösa och ofta förekommande
mötesplatser för gestaltterapeuter i olika städer i Sverige, vara gestalt, lära mer om
mänskliga rättigheter i EAGT-arbetet med gestalt, ev starta forskning kring gestalt som kan
vara ett underlag för eventuell legitimering, låta SAG vara och bli en dynamisk och
underbar och lockande förening. Det visoneras också om att skapa en nordisk konferens.
25. Fastställande av att medlemsavgifterna inte förändras under kommande år.
26. Jojo Oinonen har föreslagit Allan Ericsson som hedersmedlem. Mötet godkänner detta och
Agneta håller ett tal till Allan och tackar för alla år av arbete Allan gjort för SAG och
gestaltarbetet i Sverige. Allan tackar och talar om vikten av avslut och om stoltheten att vara
gestaltterapeut. Han säger också att han inte tycker att vi gestatterapeuter behöver längta så
efter legitimation, utan tvärtom se en styrka i att vi står självständigt. Och att vi vilar på en
fast grund.
27. Pia Svoronos fråga om NGS och det aktiebolagets relation och korrelation till SAG besvaras
av Agneta som berättar om den pågående diskussion som finns mellan SAG och NGS kring
vikten av att å ena sidan särskilja den auktoriserade gestaltterapeuten mot övriga, och å
andra sidan öppenheten som NGS föresspråkar. Ulf Petren som är VD i aktiebolaget NGS
höll med och såväl Agneta som Ulf tryckte på att hela samarbetet och NGS i sig är så nytt att
det inte går att ge några klara besked än, då sådana inte finns.
28. Mötet tackar spontant Agneta för ett lysande ordförandeskap under mötet.
29. Mötet avslutas.
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