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Årsmötesprotokoll 2011 
 

 

 

Årsmöte i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG)  

söndagen den 6 mars 2011 kl 15.00 – 17.30 

 

 

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.  
Mötet väljer Ulf Petrén. 

 

2. Val av sekreterare för mötet. 
Mötet väljer Jojo Tuulikki Oinonen. 

 

3. Val av två justeringsmän och rösträknare. 
Mötet väljer Allan Ericsson och Monica Törnqvist. 

 

4. Fastställande av röstlängd. 
21 röster, varav17 röstberättigade närvarande och 4 genom fullmakt.  

 

 

5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. 
Mötet anses behörigen utlyst. 

 

 

6. Fastställande av föredragningslista. 
Efter justeringar godkänns föredragningslistan: 

 Punkt 10: föregående årsmötesprotokoll: punkten flyttas ned i dagordningen eftersom kopior på 

protokollet saknas, originalet går runt för läsning. 

 Punkt 18: mötet väljer att lägga in information om försäkring före röstning om 

behörighetsutredningen och SAGs framtid. 

 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för föregående verksamhetsår. 
Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning gicks igenom och följande punkter 

var efter diskussion föremål för ett förtydligande till den nya styrelsen:  

  

 Ett tydligt formulerat uppdrag från styrelsen och SAG ska föreligga i deltagande på EAGT 

konferenser när styrelsemedlem får ekonomisk ersättning för resa och uppehälle.  

 Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar ska skickas ut till medlemmarna 

tillsammans med övrigt material före årsmötet. 
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8. Föredragning av verksamhetsberättelse från etiska rådet. 
Under året har bara ett fall avhandlats, det fallet är ett ”gammalt” fall som nu lyftes igen. Den nya 

kontakten från klienten föranledde ingen åtgärd från etiska rådet eftersom inget nytt framkommit i fallet 

sedan föregående tillfälle. 

 

Allan Ericsson talar om erfarenheterna och inspirationen av att ha träffat Antje Lehmann från Holland 

dagen innan i den etikworkshop som SAG anordnade i anslutning till årsmötet. Behovet av att skydda 

SAGs medlemmar ligger i det etiska arbetet, att tydligare kunna både kvalitetssäkra vår verksamhet och 

tydliggöra medlemmarnas etiska ansvar men också kunna skydda medlemmar mera vid ev. rättstvister. 

Om olyckan är framme idag står vi ganska handlingsförlamade. Krav på försäkring är ett steg. Allmän 

översyn över etikråd och klagomålshantering behövs. Att det finns ett behov av att anpassa föreningen 

till att det blir vanligare med även klienter som får behandling via sitt försäkringbolag, då är 

behandlaren också skyldig att ha en försäkring för att kunna ta emot.  

 

Ett behov av att kunna göra en gemensam presentation till klienter av det etiska rådet, etiska koder och 

klagomålshantering.  

 

9. Föredragning av revisionsberättelse. 
Revisorn redogjorde för revisionen och rekommenderar mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

 

10. Föregående årsmötesprotokoll anmäls för kännedom. 
Föregående årsmötes protokoll godkänns.  

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 
Mötet beslutade:  

att godkänna verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning och lämna styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna året. 

 

12. Avtackning av det gångna årets styrelse. 
Olivier Winghart och Susanne Thrane avtackades för sina insatser i styrelsen under de senaste åren. 

Chris Berardi och Eva MacArthur avtackades i sin frånvaro med en eloge från ordföranden för sina 

insatser, Chris som mångårig representant för EAGT och Eva som en klippa i styrelsen de senaste två 

åren.  

 

13. Val av ordförande. 
Jojo Tuulikki Oinonen valdes av mötet som ordförande i ytterligare 1 år. 

 

14. Val av övriga styrelseledamöter. 
Johan Blad valdes av mötet att ingå i styrelsen ytterligare 1 år. 

Ulf Petrén, Åsa Berg* och Pia-Marie Keanius valdes av mötet att ingå i styrelsen i 2 år. 

Helena Kallner, adjungeras till styrelsen till dess hennes medlemskap i föreningen formellt gått igenom. 

När medlemskap erhållits så övergår adjungeringen till att vara styrelsemedlem efter godkännande av 

styrelsen.  

Helena väljs av mötet med ovanstående förutsättningar fram till årsmötet 2013.  

*Styrelsens not. efter mötet: 

Dessvärre har det i valberedningen skett en förväxling av två medlemmars efternamn, båda med 

förnamnet Åsa. Den Åsa som var tillfrågad och beredd att ställa upp var Åsa Berg och inte Åsa Forssén 

som mötet förespeglades. Med föreningens bästa för ögonen väljer styrelsen att korrigera detta i 

protokollet genom att ändra till det riktiga efternamnet och därmed rätt person. Ordförande har talat 

med alla inblandade och även sökt stöd hos andra styrelser i hanteringen av frågan, bl.a. hos jurist på 

GrantThornton.  

 



 

Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG 
Mailbox 102    111 73 STOCKHOLM   tel 08-717 11 35 

info@gestaltterapeuterna.se    www.gestaltterapeuterna.se 

3 

 

15. Val av etikråd. 
Mötet valde Allan Ericsson och Monika Trozell i ytterligare 1 år, Lars Tauvon och Jonna Arb valdes på 

1 år. Monika är sammankallande. 

 

16. Val av revisor/er och revisorssuppleanter. 
Karin Finnson valdes på ytterligare 1 år. 

Susanne Thrane valdes till revisorssuppleant 1 år. 

 

17. Val av valberedning. 
Björn Magnusson och Ulrika Hagbard valdes båda på 1 år. Ulrika är sammankallande. 

 

18. Information om försäkring. 
Björn Magnusson informerar vidare om den gruppförsäkring som vi fått en offert på från SalusAnsvar 

och som gått ut till medlemmarna för att de ska kunna granska och jämföra med den de har i dagsläget. 

Björn lämnade den till granskning av en försäkringsmäklare som bekräftade att en så bred försäkring är 

omöjlig att få till ett så billigt pris någon annanstans. Jojo berättar om att den enkät om försäkring som 

gått ut till medlemmarna (ca 40 har svarat vid dags dato) där övervägande parten av medlemmarna inte 

har försäkring och övervägande av svaren säger ja till en gruppförsäkring. Ev. kan det i framtiden bli en 

kollektivförsäkring, som ett tillägg till årsavgiften får medlemmen en gruppförsäkring. 

 

Mötet beslutar:  

 att styrelsen ska verka för att få till en gruppförsäkring för medlemmarna.  

 

19. Behörighetsutredningen och SAGs framtid. 
Mötet diskuterar följande: det finns vinster för föreningen SAG och dess medlemmar i att se över kravet 

för auktorisationen. Det kommer att vara föreningen till gagn för att bygga en egen ”ryggrad och 

identitet” – detta oavsett ett ev. deltagande i register.  

 

Mötet beslutar:  

 att styrelsen ska påbörja arbetet med att anpassa föreningen till ett deltagande i det register som 

är på förslag från socialdepartementet.  

 att styrelsen ska tillsätta ett arbetsutskott som har som uppgift att samla humanistiska relationella 

psykoterapier, främst i nuläget för att kunna påverka utformningen av ett ev. register.  

 

20. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 
Verksamhetsplanen för det kommande året diskuterades och följande frågor belystes:  

 Styrelsen ska arbeta utåtriktat, skapa arbetsutskott och hämta hjälp och stöd från erfarna 

medlemmar.  

 Styrelsen ska främja medlemsaktiviteter som att erbjuda/utbilda andra medlemmar i närliggande 

kunskaper i t ex psykodrama, familjekonstellationer mm.  

 Ordet bör tas bort (gestaltallergi) och ersätts av ”ska verka för”. 

 Punkten synas utåt: Olivier Winghart anmäler sig för att bli adjungerad till styrelsen i frågan och 

vill vara med i ett AU.  

 Registret och SAGs medverkan som en punkt i VP 2011. 

 Kan vi ta reda på de gestaltterapeuter som har utbildats i Sverige, Norge och Danmark (andra 

länder?) för att nå ut till fler potentiella medlemmar? 

 

Mötet beslutar: 

 att med ovanstående kommentarer fastställa verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår. 
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21. Fastställande av medlemsavgifter. 
Mötet diskuterar behovet av flera sorters medlemskap, speciellt inför det förändringsarbete som nu 

påbörjas. Mötet ger i uppdrag åt styrelsen att utarbeta förslag på olika typer av medlemskap som kan 

beslutas om på nästa medlemsmöte.  

 

Mötet beslutar:  

 att behålla nuvarande årsavgift på 1500 kr för det kommande året.  

 

22. Övriga frågor. 
 

Inga övriga frågor. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

__________________________ _______________ 

 

Jojo Tuulikki Oinonen  Datum: 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

__________________________ _______________ 

 

Allan Ericsson  Datum: 

 

 

 

 

 

 

__________________________ _______________ 

 

Monica Törnqvist  Datum: 

 

 

 

 


