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16 april 
lördagen den 16 april  

kl. 10.00 – 16.00 på Hälsans Hus i 

Lund, Mårtenstorget 6 

 

 

 
Medlemsbrev 2/2016 

Hej kära medlemmar! 
 
Skriver mitt första medlemsbrev som ordförande i 
Psykosyntesförbundet och gör det med stor glädje. Att bli vald till 
ordförande kändes för mig som ett stort förtroende och som jag blev 
väldigt stolt över, men också kände både spänning och utmaning 
med. 
 
Jag efterträder Carina Larsson som jag vet har lagt ner mycket arbete och engagemang i förbundet 
och det känns extra glädjande för mig att hon fortsätter som kanslist men också som vice ordförande.  
 

Presentation av Anette 
 

 
 
Jag lever ihop med min sambo Fredrik i Älvsjö och i Källvik utanför Västervik där vi har vårt fritidshus. 
Mina tre vuxna barn har gett mig nio barnbarn, en gåva som jag är väldigt tacksam för. Spelar golf, 
åker slalom och älskar båtlivet.  
 
Startade EQ Resurs AB 2006, arbetar som MI (Motiverande samtal) lärare på HumaNova och ingår i 
HumaNovaföretags konsultgrupp. Har en Beteendevetenskaplig bakgrund, Organisationskonsult, 
Samtal- och parterapeut och Handledare. Är verksam som terapeut ca 1-2 dagar/vecka, övrig tid som 
utbildare och ledarskapsutvecklare. 
 
Mitt bidrag som ordförande i Psykosyntesförbundet: 
Vill bidra med min kompetens från företagsvärlden, där jag dagligen integrerar teorier, modeller och 
metoder i Psykosyntesen. Likväl som psykosyntesen är grunden i mitt arbete som terapeut försöker 
jag också leva som jag lär i min egen vardag.  
 
Jag vill också bidra till att göra förbundet starkt, bli ännu mer attraktivt och att vi medlemmar ska 
inspirera varandra.  Så redan nu utmanar jag DIG att värva en ny medlem detta år!  
 
Vill du hjälpa med olika aktiviteter så är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Vi 
behöver alltid frivilliga! 

 

Inloggning på hemsidan  

Användarnamn: 
PsfMedlem16 

Lösen: DP16Jag 
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Den nya styrelsen ser ut så här: 

Anette Högberg   ordförande  nyval 1 år 
Carina Larsson vice ordförande   ordinarie ledamot kvarstår 1 år 
Anita Malmros ekonomiansvarig   ordinarie ledamot kvarstår 1 år 
Charlotte Mofors Blixt  ordinarie ledamot nyval 2 år 
Christel Dopping  ordinarie ledamot nyval 2 år 
Karin Stenman  ordinarie ledamot nyval 2 år 
Peter Castenbäck  ordinarie ledamot nyval 2 år 
Kajsa Bellman Blomberg   suppleant     omval 1 år 
Lisa Hjulström   suppleant    omval 1 år 
 

Revisor och revisorssuppleant är: 

Kerstin Brolin   revisor  omval 1 år 
Christina Gottby   revisorssuppleant omval 1 år 
 

I valberedningen sitter: 

Eva Rozgoni   ledamot sammankallande omval 1 år 
Karin Vikström Brennermark ledamot  nyval 1 år 
Janet Berlin   ledamot  nyval 1 år 
 
Bild från årsmötet: Avtackning av avgående ordförande, styrelseledamöter, suppleant och valberedare.  
 

  

F.v. Nina Lindroos Hedman, Margareta Lindvall Rolfhamre, Aila Kekkonen,  
Eva Karlsson och avgående ordförande Carina Larsson (som blir kvar som kanslist och vice ordf.)  
Ej närvarande Henrik Lindeberg och Jessica Stillman som också avtackades.  
 

Enkät till alla medlemmar 

Tack till er alla som svarade på förbundets enkät! Vi i styrelsen kommer att gå igenom resultatet och 
det kommer att vara vägledande för vad vi i styrelsen ska prioritera och vad vi ska fokusera på i vårt 
arbete i Psykosyntesförbundet.  
 

Kusinträff i Lund de 16 april 

Missa inte tillfället att vara med på Kusinträffen! Denna gång i Lund! 
 

Psykosyntesförbundets hemsida och medlemsavgift 

Många ordinarie medlemmar har lagt in sig på nya hemsidan. Om du inte har hunnit med det ännu så 
hör av dig till kansliet så får du hjälp med hur du ska göra och om du vill ha din tidigare presentation 
så finns den sparad och kan läggas in. 
 
….och till sist en påminnelse till dig som ännu inte betalt årets medlemsavgift, betala snarast! 
 
Varma hälsningar från styrelsen gm 
Anette Högberg, ordf.  


