
Medlemsbrev 3/2011

Maj lider mot sitt slut och juni står för dörren. Samtidigt som Stockholms maraton hördes 
några kvarter bort höll styrelsen sitt möte. 

Den nya styrelsen har kommit igång väl med sina respektive ansvar. Vår förhoppning är att du 
ska få snabba och smidiga svar tillbaka när du kontaktar oss via mejl. 

Ekonomin är under kontroll och den budget som lagts för 2011 pekar på ett litet utrymme för 
satsningar.

Kontakt har tagits med Psykosyntesföreningen, Norsk Psykosynteseforening och med SAG 
(Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter). 

• Det finns ett avstånd mellan Psykosyntesföreningen och Psykosyntesförbundet, varför ett 
eventuellt samarbete oss emellan får ligga till sig. 

• Norsk Psykosynteseforening välkomnar framtida kontakter. Låt oss se framtiden an vad 
detta kan innebära i praktiken.

• SAG är mycket positiva till samarbete inom till exempel lobbying och arbetet med 
behörighetsutredningen samt med etiska regler och etiska råd. Tre områden där vi inom 
Psykosyntesförbundet står inför motsvarande utmaningar. 

Det finns sedan tidigare ett beslut på att Psykosyntesförbundet ska ta över ansvaret för 
auktorisationen av samtalsterapeuterna från HumaNova. Ett arbete har påbörjats för att 
planera mer i detalj vad detta innebär och hur det skulle kunna fungera i praktiken. 
Motsvarande beslut och startat förarbete gäller övertagandet av Etiska rådet.

När det gäller status för behörighetsutredningen har Socialdepartementet precis börjat läsa 
igenom remissvaren och de avser att tidigast om ett år göra en lagrådsremiss. Så allt är 
verkligen i början av processen. Det ger också oss längre tid att arbeta fram hur vi hanterar 
eventuella register och annat som kan falla på vårt förbund.

I marknadsföringsgruppen pågår ett arbete med att i tanke och handling bearbeta det arv som 
den tidigare styrelsen lämnat. I nästa medlemsbrev avser vi att mer i detalj återkomma med 
vad detta innebär. Mycket fokus kommer att läggas på Psykosyntesförbundets budskap så att 



det blir tydligt att Psykosyntesförbundet är ett förbund för både samtalsterapeuter, 
organisationskonsulter och samtalscoacher. Alla medlemmar ska kunna känna igen sig och 
känna sig delaktiga. Det innebär en del praktiskt arbete bl.a. med att uppdatera hemsidan, 
vilket sker löpande under våren och försommaren. 

Vi ser också för närvarande över våra rutiner gällande medlemsansökan för att underlätta för 
den som vill bli medlem i förbundet. 

I skrivande stund är det examensdags för många klasser på HumaNova. Psykosyntesförbundet 
får möjlighet att presentera förbundet för dessa klasser och välkomna nya medlemmar.

Sist av allt kan jag konstatera att Agneta Ingvaldsson, av personliga skäl, valt att lämna 
styrelsen. Tack Agneta för din tid som aktiv i Psykosyntesförbundet. Detta gör att vi står utan 
en regionansvarig i Norra Sverige. Arbete pågår att hitta en ersättare till Agneta. Alla tips från 
dig som medlem är välkomna!

Vårt nästa styrelsemöte är planerat till slutet av augusti. 

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt fin psykosyntesisk sommar!

Styrelsen genom 

Lars-Anders Rolfhamre
Ordförande


