Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG

Protokoll för årsmötet i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter
lördagen den 20 mars 2010 kl 13.
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
Ulf Petrén väljs enhälligt till ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet
Mötet väljer enhälligt Amit Sen som sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän och rösträknare
Möte väljer enhälligt Allan Ericsson och Åsa Forssén till justerare.
4. Fastställande av röstlängd
Enligt närvarolista har upprättats och fungerar som röstlängd.
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Mötet anses behörigen utlyst.
6. Fastställande av föredragningslista
Punkt 19. Behörighetsutredningen och RACS,
Punkt 20. EAGT
Punkt 21. Övriga frågor.
7. Föregående årsmötesprotokoll anmäles för kännedom.
Årmötesprotokollet godkännes och läggs till handlingarna.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för föregående verksamhetsår. Föredragning av
verksamhetsberättelse från etiska rådet.
Monica redogjorde för föreningens verksamhet, det extra årsmötet där den sittande
styrelsen valdes. Monica redogjorde också för arbetet med hemsidan.
Fortbildning och medlemsaktiviteter med bland annat Eugenio Molino.
Sommarkonferens som var på Sjöbacken i augusti 2009 föll väl ut. Tanken är att
fortsätta. Noteras att detta inte är en SAG-aktivitet, men SAG vill vara
samarbetspartner. SAG beslutade också att inte ha en egen monter, men att däremot
medverka i GestaltAkademins monter. Monica och Christen Segander träffade
behörighetsutreningen.
Annons i inspirationsguiden. Regler för medlemskap har skärpts.
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9. Föredragning av revisionsberättelse
Vi är idag 108 medlemmar mot 106 förra året. Intäkterna utgörs huvudsakligen av
medlemsavgifter. Utgifter gäller bland annat hemsidan, syrelsemöten,
styrelseordförande, ekonomitjänst och avgift till EAGT. Övriga utgifter gäller
telefon, en utgift som har ifrågasatts. Föregående års resultat var 309,66 kr. Kvar i
kassan finns 114 000 kr. Det påpekas att sittande styrelse förbrukat medel under
innevarande år. Denna kostnad avser huvudsakligen ett internat på Sätra Brunn.
Allan Ericsson föredrar etiska rådets verksamhet. Ett ärende har behandlats där
båda parter, terapeut och klient, är nöjda med resultatet.
Kort diskussion om etiska rådets roll och funktion. Det påpekas att etiska rådet är
en viktig grund i föreningens verksamhet.
Karin Finnson presenterar revisorernas revisionsberättelse. Revisorer har varit
Ann-Mari Wohlin och Karin Finnson. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Mötet beviljar sittande styrelse ansvarsfrihet.
11. Val av ordförande
Vi har ett förslag till orförande, Jojo Tuulikki Oinonen. Mötet väljer enhälligt Jojo
Tuulikki Oinonen till ordförande.
12. Val av övriga styrelseledamöter
Chris Berardi, som är engagerad i EAGT, vill fullfölja sitt uppdrag där. Detta
uppdrag avslutas i september. Därefter tar annan styrelsemedlem över ansvaret för
EAGT. Styrelsen fördelar detta uppdrag inom sig.
Susanne Trane sitter gärna i styrelsen även fortsättningsvis.
Mötet väljer enhälligt Chris Berardi och Susanne Trane som styrelseledamöter.
13. Val av etikråd
Allan Ericsson är intresserad av att fortsätta.
Louise Ydremark avgår och Monica Trozell är intresserad att ersätta henne.
Mötet väljer enhälligt Allan Ericsson och Monica Trozell som medlemmar av
etiska rådet.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Karin Finnson är villig att fortsätta.
Ann-Marie Wohlin är inte intresserad av att fortsätta och här har jag ingen ny
kandidat.
Ulf Petrén föreslår sig själv.
Mötet väljer enhälligt Karin Finnson och Ulf Petrén till revisorer.
Mötet avstår från att välja revisorssuppleanter.
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15. Val av valberedning
Elisabeth von Sydow föreslår sig själv Ulf Petrén föreslår sig själv.
Mötet väljer enhälligt Elisabeth von Sydow och Ulf Petrén till ledamöter i
valberedningen.
16. Inkomna förslag till styrelsen
Inga inkomna förslag
17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Monica Trozell presenterar kommande planer för SAG. Vid det extra årsmötet
2009 presenterades idén att vi själva kan fungera som inspiration och föreläsare för
varandra, som ett sätt att ta till vara den breda kompetens som finns inom SAG.
”Synas utåt”. Det har konstaterats att vi har behov av att synas för allmänheten. Det
handlar om att mejsla ut gestaltterapi som varumärke. Hemsidan är en viktigt
funktion och den måste utvecklas. Detta hänger nära samman med
varumärkesbyggandet. Planer finns på en etikdag. Tankar finns också på att se över
auktorisationen. Vi planerar samarbete med Föreningen Gestalt i Organisation
(FGO). Kort diskussion om alternativa sätt att organisera oss, där idén att ha en
gemensam paraplyorganisation tillsammans med FGO. Det konstateras att vi skulle
kunna bli fler medlemmar med tanke på hur många gestaltterapeuter det finns i
Sverige. En tanke om att ha lägre avgift för pensionerade gestaltterapeuter. Även
andra grupper kan tänktas behöva tas hänsyn till. Idén om en studerandeorganisation i SAG:s regi presenteras. Ökad medlemsnytta kan vara ett motiv till
medlemskap i SAG. Här är ansvarsförsäkring en tanke. Vi har försökt få till stånd
ett specialavtal med något försäkringsbolag tidigare. Effektiviserad administration
är punkt för styrelsen att ta tag i. En fråga är till exempel vilka arbetsuppgifter som
ska göras ideellt och vilka som skall hanteras externt och arvoderas. Monica
Trozell, som har gjort budget för 2010, konstaterar att hon själv inte kommer att
sitta i den nya styrelsen. Därför föreslås att nya styrelsen får förtroende att justera
budgeten i enlighet med sina prioriteringar. Därmed fastställs verksamhetsplanen
och budget för kommande år.
18. Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs till 1500 kr (varav 1040 kr är serviceavgift och 260 kr
moms)
19. Behörighetsutredningen och RACS
Behörighetsutredningen har uttryckt önskan om deltagande från gestalts sida.
Monica Trozell åtar sig att upprätthålla kontakten med behörighetsutredningen.
Tillsammans med Chris Berardi erbjuder sig Monica att ta fram ett material att
presentera för behörighetsutredningen. 21 april är det ”hearing” med
behörighetsutredningen. Ett förslag från behörighetsutredningen är att upprätta ett
kvalitetsregister. Arbete pågår att upprätta ett register för Auktoriserade Counselors
i Sverige (RACS).
Susanne Thrane och Monica Trozell erbjuder sig att vara representanter från SAG i
RACS arbete. Mötet väljer enhälligt Monica Trozell som ordinare representant i
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RACS. Mötet väljer enhälligt Susanne Thrane som ytterligare representant från
SAG i RACS arbete.
20. EAGT
Chris Berardi berättar om arbetet i EAGT. Chris är själv medlem i Gestalt
Practitioner in Organization (GPO) arbetsgruppen, vilken arbetar med att
undersöker vilka gestaltkonsulter som skulle kunna bli medlem i EAGT.
21. Övriga frågor
Mötet avtackar Monica Trozell efter tre års förtjänstfullt ordförandeskap.

Justeras

Allan Ericsson

Åsa Forssén

4

