Protokoll årsmöte år 2012
Årsmöte i föreningen Sveriges Auktoriserade gestaltterapeuter (SAG)
söndagen den 25 mars 2012 kl 15–17.30 i Kungsvalvet, Hantverkargatan 52.
Närvarande: 20 deltagare, se bil 1.

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
Ulf Petrén utsågs till mötesordförande.
2. Val av sekreterare för mötet
Monika Trozell utsågs till protokollskrivare.
3. Val av två justeringsmän och rösträknare
Årsmötet valde Karin Finnson och Petra Juneholm.
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan, se bil 1. Ytterligare sex
var röstberättigade genom fullmakter.
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
Fastslogs att mötet ansåg mötet utlyst inom föreskriven tid.
6. Fastställande av föredragningslista.
Fastställdes med komplettering under övriga frågor.
7. Föregående årsmötesprotokoll anmäles för kännedom
Protokollet anmäldes och lades till handlingarna. Det finns utlagt
På SAG:s hemsida.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt
samt resultat- och balansräkning för 2011.
Verksamhetsberättelsen föredrogs, och styrelsen fick många lovord
för ett omfattande arbete i en anda av positiv energi under året.
En uppmaning från årsmötet för kommande år var att tydligare koppla
verksamhetsberättelsen till verksamhetsplanen för att underlätta för medlemmarna
att se om planen genomförts.
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För resultat- och balansrapporterna fick styrelsen i uppdrag att se över kontoposterna
för tydligare redovisning i framtiden.
Styrelsen uppdrogs att för verksamhetsåret 2011 i efterskott komplettera med en lista
över hur mycket pengar som gått till vad och lägga ut den på hemsidan.
9. Föredragning av verksamhetsberättelse från etiska rådet
Inga klagomålsärenden har inkommit under året. Två medlemmar har
kontaktat etiska rådet för att rådgöra om etiska dilemman.
Under hösten har rådet arbetat med att skriva nya etiska regler och en struktur
för klagomålshantering enligt EAGT:s direktiv. Se vidare bilaga 2.
10. Föredragning av revisionsberättelse
Efter sin granskning har revisorernas funnit att årsredovisning, bokföring och styrelsens
förvaltning skötts tillfredsställande och enligt de regler som finns. Se vidare bilaga 3.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
12. Val av ordförande
Joho Tuulikki omvaldes till ordförande på ett år och samtidigt till ledamot på två år.
Val av övriga styrelseledamöter
Johan Blad fyllnadvaldes på ett år efter Åsa Berg.
Petra Juneholm nyvaldes på två år.
Helena Kallner och Ulf Petrén har ett år kvar på sina tvåårsperioder.
Åsa Berg lämnar styrelsen och avtackades.
Val av etikråd
Allan Ericsson, Lars Tauvon, Jonna Arb och Monika Trozell omvaldes
samtliga på ett år.
Val revisorer och revisorssuppleanter
Karin Finnson och Susanne Thrane (suppleant) omvaldes på ett år.
Val av valberedning
Ulrika Hagbarth (sammankallande) och Björn Magnusson omvaldes på ett år.
Valberedningen uppmanades att i sitt kommande arbete beakta representationen
av styrelseledamöternas utbildningsbakgrund. I nuvarande styrelse har bara
en ledamot utbildats på Gestaltakademin.
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13. Förslag till beslut från styrelsen om höjda krav för auktorisation:
beslut om nya stadgar
Årsmötet beslutade att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag med
följande ändringar:
§ 1 Föreningen Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter är en ideell förening av
gestaltterapeuter som genomgått utbildning till gestaltterapeut på institut som
ackrediterats av…
Tillägg i § 2:
• arbeta för att stärka gestaltterapeuternas position på psykoterapimarknaden
I § 3 stryks förslaget om studerandemedlemskap.
Förtydligande i § 4: fortbildning som avser att stärka och utveckla kompetensen som
gestaltterapeut.
Styrelsen uppdrogs också att framöver formulera riktlinjer för vad som räknas som
fortbildning.
I § 6 stryks meningen om studeranderepresentation i styrelsen i enlighet med ändringen
av medlemsparagrafen.
§ 13 Medlem som uppenbarligen motverkar SAG:s syften, bryter mot föreningens
stadgar eller etiska regler kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
14. Förslag till beslut från styrelsen och etiska rådet om nya etiska regler och
klagomålshantering enligt EAGT:s standard
Allan Ericsson föredrog det förslag till skrivning som han och Lars Tauvon formulerat
enligt EAGT:s krav. Se bil 4.
Årsmötet berömde och godkände arbetet och gav etiska rådet förtroende att
slutföra arbetet. Ett färdigt förslag ska vara klart senast till nästa årsmöte. Blir arbetet
färdigt tidigare kan ett extra årsmöte utlysas.
15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Verksamheten klubbades med följande uppmaningar/tillägg:
• Riktlinjer för vad som räkans som fortbildning ska tas fram.
• Rollfördelningen inom styrelsen ska ses över, utvecklas och tydliggöras.
• En procedur för uteslutning av medlem ska arbetas fram.
• Former för samarbete med studerandeorganisationer ska tas fram.
• Hemsidans ”baksida”, dvs det som inte syns utåt, ska färdigställas,
dvs uppföljningsverktyg för administration och auktorisation.
Styrelsen uppmanades också att i kommande verksamhetsplan formulera mer konkreta
och mätbara mål för en enklare verksamhetsuppföljning.
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Årsmötet sa ja till styrelsens budgetförslag med medskicket om en framtida
klarare kontoplan.
16. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutade att på styrelsens förslag behålla nuvarande medlemsavgift 1 500 kr.

17. Övriga frågor
EAGT-konferens i Krakow 20–22 sept 2012
Styrelserna för SAG och FGO har träffats och diskuterat framtida samarbete.
Att delta i Krakowkonferensen och bidra till workshops så att gestalt-Sverige syns
är en sådan bra samarbetsmöjlighet. Initiativ till workshops kommer under hösten.
Organisationerna kommer också att försöka ordna grupprabatt på anmälningsavgiften.

Vid protokollet:
……………………………………………………………
Monika Trozell

Mötesordförande:
…………………………………………………………..
Ulf Petrén
Justeras:
……………………………………
Karin Finnson

……………………………………….
Petra Juneholm
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