Verksamhetsplan 2020 – 2021
Föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (802017–9357) verksamhetsåret 2020-04-25
– 2021-03-XX.
§ 1 ÄNDAMÅL ur föreningens stadgar antagna vid årsmöte 30 september 2019
Föreningen Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter är en ideell förening av gestaltterapeuter som
genomgått utbildning till gestaltterapeut på institut som ackrediterats av EAGT (European
Association for Gestalt Therapy). Föreningens syfte är att verka som yrkesförening och att genom
auktorisation av sina medlemmar följa fastställda etiska regler, stadgar och värna om god kvalitet.
SAG är ackrediterat som NOGT (National Organisation of Gestalt Therapy) enligt krav och
standardisering av EAGT för att representera gestaltterapin i Sverige. SAG är en paraplyorganisation,
strukturellt och juridiskt oberoende av något utbildningsinstitut.
Auktorisation
SAG ansvarar för auktorisation och kvalitetssäkring av sina medlemmar. Genom krav på handledning
och fortbildning värnar SAG om medlemmarnas yrkesskicklighet samt tillhandahåller
etiska riktlinjer och struktur för hur dessa ska följas.
●

●

Auktorisationen för perioden 2021 – 2023 ska genomföras. Minst två representanter i styrelsen
ska tillsammans gå igenom varje medlems inskickade underlag och godkänna dessa i enlighet
med auktorisationsreglerna. Styrelsen kommer att arbeta för att alla medlemmar är
auktoriserade och erbjuda hjälp till medlemmarna i processen.
SAG ska under hösten 2020 re-ackrediteras till EAGT, vilket är en process vart femte år för att
SAG ska få behålla sitt medlemskap som en NOGT.

Etik
SAG har som syfte att värna om god kvalitet på medlemmarnas terapimottagningar och se till att de
etiska reglerna följs. En auktoriserad medlem måste uppfylla specificerade krav på
behandlingsansvarsförsäkring, handledning och fortbildning samt förbinder sig att följa föreningens
stadgar och etiska regler.
●

EAGT har utarbetat riktlinjer för e-terapi som under året ska prövas och efter inkommen
feedback revideras för att därefter slutligen fastställas. SAG kommer att samarbeta med
Etikrådet kring dessa riktlinjer samt ombesörja att de kommer medlemmarna till handa och
uppmuntra att dessa används.

Medlemsaktiviteter
Utan medlemmarna och deras engagemang har SAG ingen verksamhet. Styrelsen vill upprätthålla en
dialog med medlemmarna om deras syn på SAG och uppmuntra medlemmarnas initiativ till att
utveckla SAG.
●
●

Styrelsen ska vara medlemmarna behjälpliga med att lyfta fram deras workshops som vänder sig
till andra medlemmar.
SAG:s styrelse 20/21 och Sari Scheinberg har påbörjat ett samarbete om en omfattande
undersökning av Sveriges gestaltterapeuters och gestaltpraktikers behov, upplevelser och
framtidsutsikter. Det är en bred undersökning av hela vårt fält som aktivt har börjat förberedas
under hösten 2020 och som kommer att sjösättas under verksamhetsåret. Under 2019 och ånyo

●

under 2020 har styrelserna i SAG och NGS (Nätverket Gestalt i Sverige) åtagit sig att gemensamt
stödja denna studie och våra medlemmars utvecklingsmöjligheter och därigenom skapa de
förutsättningar vi behöver för att tillgodose deras behov
Ett digitalt föreningsmöte anordnas via Zoom den 30 september 2020 för att presentera
verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020/2021.

Samverkan
Vi ser ett stort värde i att samverka med andra organisationer och aktörer. Genom kontakt med
andra organisationer med gestaltterapeutisk inriktning såväl nationellt som internationellt ska SAG
sprida kunskap och kännedom om gestaltpsykoterapi och det gestaltterapeutiska förhållningssättet.
●

En av SAG:s styrelseledamöter sitter med i styrelsen för NGS Nätverket Gestalt i Sverige. Vi ska
där fortsätta arbetet med att särskilja SAG:s respektive NGS syften och uppdrag; vi ser ett behov
av att tydliggöra hur organisationerna kompletterar varandra och hur de skiljer sig åt.
● Vi ska fortsätta arbetet med att nå ut till studenter, vid särskilt Gestaltakademin och GIS
International, med information om SAG och välkomna dem som medlemmar.
● Styrelsen ska representera SAG i EAGT:s General Board Meeting under hösten och våren.
Administration
Administrationen ska utvecklas så att man kommer bort från personberoende, vilket ska underlätta
överföringen när styrelsen förändras.
●

●

Styrelsen ska arbeta medvetet med att fördela arbetsuppgifterna på samtliga styrelseledamöter
och sträva efter att överlämningar styrelseledamöter sinsemellan och mellan hela styrelser
underlättas.
Ett nytt system för digital arkivering av styrelsens gemensamma arbetsdokument ska upprättas.

Kommunikation
Vi ska upprätthålla en regelbunden kommunikation med våra medlemmar och sprida information till
och emellan våra medlemmar.
●

●
●
●

Under 2021 ska styrelsen se över SAG:s förutsättningar för att upprätta en extern
kommunikationsplan och kommunikationsplattform för de kommande åren, som ett led i
föreningens utvecklingsarbete.
SAG ska sprida information om sin verksamhet på EAGT:s möten och konferenser.
Vi ska underhålla och se över möjligheter att vidareutveckla hemsidan.
Styrelsen ska erbjuda enskilda medlemmar att under en period administrera föreningens
Facebook-sida och löpande uppdatera den med inlägg som kan vara av intresse för sidans
målgrupp.

