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Protokoll från Årsmöte i Psykosyntesförbundet  

Tid  
Lördagen den 12 mars 2016 

Plats   
HumaNova, Skeppsbron 32, Stockholm 

Närvarande 
Aila Kekkonen, Anette Högberg, Anita Malmros, Anita Ranke, Anne Lindwall, Carina Larsson, 

Charles Sandström, Charlotte Mofors Blixt, Christel Dopping, Eva Karlsson, Eva Rozgoni,  

Eva Swede, Fredrik Fleetwood, Janet Berlin, Kajsa Bellman Blomberg, Karin Stenman,  

Lars-Anders Rolfhamre, Lena M Nordvall, Lisa Hjulström, Margareta Lindvall Rolfhamre,  

Nina Lindroos Hedlund, Peter Castenbäck, Ulrika Hammarqvist  

Förbundsordförande Carina Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

1.   Fastställande av röstlängd  

Närvarolista godkändes enhälligt att fungera som röstlängd. Antalet närvarande var 

23 personer, varav röstberättigade medlemmar var 22 stycken.  

 

2.   Godkännande av dagordningen 

Årsmötet godkände dagordningen. 

3.   Fråga om mötets behöriga utlysande 
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

4.   Val av årsmötesordförande 
Lars-Anders Rolfhamre valdes enhälligt till ordförande för årsmötet. 
 
5.   Val av årsmötessekreterare 
Lisa Hjulström valdes enhälligt till sekreterare för mötet. 
6.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande protokoll-
justera Till justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 
protokollet, valdes enhälligt Eva Rozgoni och Fredrik Fleetwood.  
 
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen, som lästes upp i stora drag av förbundsordförande Carina 
Larsson, godkändes enhälligt av årsmötet och lades till handlingarna. 
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8.   Styrelsens ekonomiska berättelse 
Den ekonomiska berättelsen för det gångna årets, i form av balans- och resultaträkning, 
redogjordes av ekonomiansvarig, Anita Malmros. Den godkändes av årsmötet och 
lades till handlingarna. Redovisat resultat förs till ny balansräkning för 2015. 

9.   Revisorernas berättelse 
Förbundets revisor, Kerstin Brolin, var ej närvarande så förbundsordförande Carina 
Larsson läste revisorns revisionsberättelse.  

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för år 2015. 
 

11.   Fastställande av arvoden för förbundsstyrelsen 
Årsmötet beslutade att, liksom föregående år, avsätta 6 000 SEK i budget för år 2016 
för styrelsen att fritt fördela mellan ledamöterna. Till det tillkommer 5 500 SEK i arvode 
till ordförande. 
  
12.   Fastställande av verksamhetsplan 
Punkten lämnades utan beslut.  
Avgående styrelse har tagit fram ett arbetsförslag för verksamhetsplan för 2016-2018 att 
lämnas vidare till den nya styrelsen för fortsatta diskussioner. 
 
13.   Fastställande av budget 
Anita Malmros redogjorde för föreslag till budget 2016. 
Årsmötet beslöt att 20 000 SEK ska tas av sparade medel för att satsa på 
marknadsföring/event. Mötet beslöt att inte delta i Allt För Hälsan-mässan i Stockholm 
hösten 2016.  
Därefter godkändes budgeten. 
 
14.   Fastställande av medlemsavgifter 
I §6 i stadgarna står det ” Medlemsavgiften skall finnas på förbundets konto senast 30 
dagar innan årsmötet.” Detta gör att beslutad årsavgift inte kan gälla förrän 
nästkommande år. Årsmötet uttryckte en önskan om att av årsmötet beslutad 
medlemsavgift ska börja gälla samma år som ordinarie årsmöte är. Detta kräver bl a 
en ändring i stadgarna. 
Årsmötet beslöt att återremittera frågan till styrelsen för vidare hantering så att av 
årsmötet beslutad medlemsavgift kan faktureras direkt efter årsmöte. 
 
15.   Val av ordförande på ett år 
Till förbundsordförande valdes enhälligt enligt valberedningens förslag:  
Anette Högberg  ordförande   nyval 1 år 
 
16.   Val av övriga styrelseledamöter inkl. ev. fyllnadsval  
Som information nämndes att Anita Malmros och Carina Larsson, ordinarie ledamöter, har 
ett kvarstående på 1 år.  
 
Till ordinarie styrelseledamöter valdes enhälligt enligt valberedningens förslag:  
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 
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17.   Val av suppleanter på ett år 
Till suppleanter valdes enhälligt enligt valberedningens förslag: 
Kajsa Bellman Blomberg suppleant  omval 1 år 
Lisa Hjulström  suppleant  omval 1 år 
 
18.   Val av en revisor jämte personlig suppleant på ett år 
Till revisor och revisorssuppleant valdes enhälligt enligt valberedningens förslag: 
Kerstin Brolin   revisor  omval 1 år 
Christina Gottby   revisorssuppleant omval 1 år 
 
19.   Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande. 
Till valberedning valdes enhälligt: 
Eva Rozgoni   ledamot sammankallande omval 1 år 
Karin Vikström Brennermark ledamot  nyval 1 år 
Janet Berlin   ledamot  nyval 1 år 
 
20.   Beslut i av styrelsen väcka ärenden  
Inga ärenden fanns. 
 
21.   Inkomna motioner 

 §20 Valberedning. Inkom på föregående Extra medlemsmöte, där beslut 1 togs. Nu 
togs beslut 2 som innebär stadgeändring. 
Ny lydelse av aktuell del av §20: 

Valberedningen skall senast den 30 januari samma år som årsmötet äger rum 
meddela styrelsen vilka förtroendevalda som avböjt kandidatur. Föreslagna 
kandidater skall likaså vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen senast 
den 30 januari samma år som årsmötet äger rum. 

 

 §17 Styrelsens sammansättning. Ny motion, ändra från 6 ordinarie ledamöter till 4-6 
ordinarie ledamöter. Årsmötet beslutade att godkänna den nya lydelsen av §17. 

”Styrelsen består av ordförande, och 4-6 ordinarie ledamöter samt minst 2 
suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv och utser vice ordförande, 
sekreterare och kassör och övriga befattningshavare om det behövs.” 

Styrelsen har till uppdrag att kalla till Extra medlemsmöte för att ta beslut 2 i ärendet. 

  
§18 Mandattid. Förslag att ändra mandattid för ordinarie ledamöter, från två år till ett 
år. Mötet beslöt att mandattid kan vara ett eller två år i överenskommelse med varje 
enskild ledamot som valberedningen tar fram. Ny lydelse för aktuell del av §18:  

”Förbundsordförande väljs med en mandattid på ett år. Ordinarie 
styrelseledamöter väljs med en mandattid på ett eller två år. Suppleanter, 
valberedning och revisor väljs med en mandattid på ett år.” 

Styrelsen har till uppdrag att kalla till Extra medlemsmöte för att ta beslut 2 i ärendet. 
 

 §32 Ny paragraf, Upplösning av förbundet. Mötet beslöt att godkänna förslaget med 
undantag för sista meningen som inte kommer att tas med. ”Ett exempel kan vara 
Gruppo Alle Fonti i Italien eller annat yrkesförbund i Sverige”. Beslutad lydelse är: 

”Upplösning av Psykosyntesförbundet kan ske efter 2/3 majoritetsbeslut 
vid två på varandra följande förbundsmöten, varav det ena skall vara ett 
ordinarie årsmöte. Minst sex veckor skall förflyta mellan dessa två 
möten. Förslag om upplösning skall vara väckt senast sex veckor före 
årsmötet.  
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Efter revisorns godkännande av räkenskaperna skall föreningens tillgångar 
tillfalla en registrerad stiftelse eller organisation som har som huvudändamål att 
stödja utvecklingen av psykosyntesen i Sverige eller i världen.” 

Styrelsen har till uppdrag att kalla till Extra medlemsmöte för att ta beslut 2 i ärendet. 
 

 Det är idag otydligt i stadgarna på vilket sätt ändringar i stadgarna ska beslutas. 
Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att ta fram förslag på ny paragraf som styr 
beslutsordningen vid förändringar av paragrafer. 

 
22.   Årsmötets avslutande 
Mötesordförande tackade för visat intresse och deltagande och överlämnade ordet åter till 
avgående förbundsordföranden.  
 
 
 
 
 
Lars-Anders Rolfhamre    Lisa Hjulström 
Mötesordförande    Mötessekreterare  
  
 
 
 
 
Eva Rozgoni   Fredrik Fleetwood  
Justeringsman   Justeringsman 


