
 
 
 

 

 

 

Kallelse till Psykosyntesförbundets årsmöte 

Lördagen den 11 mars 2017 

10.00 – 15.00 

Lokal: HumaNova, Skeppsbron 32, Stockholm 

 

  

09:45  Välkommen - Kaffe/te 

10.00  Årsmöte. Dagordning och övriga detaljer - se nästa sida 

12.15  Lunch  

 

13.15  Anna Edengård, rektor HumaNova – Vad händer på HumaNova? 

Anna presenterar sig och berättar vad som händer på HumaNova nu och framåt. 

13.45  Karin Grundler – Om smärta och smärthantering 

Karin, samtalsterapeut med fokus på stress och smärta, har jobbat med 

hjärnforskning och har utvecklat en helt ny smärtrehabiliteringskurs med 

psykosyntesen som grund.   

14:30  Anette Högberg- ordförande  

Anette berätta om sig och vad gör vi i styrelsen. 

14.45  Diskussion 

15.00 Avslut 

Anmäl dig till medlem@psykosyntesforbundet.se senast den 6 mars!  

Har du några alleriger meddela oss det i samband med din anmälan!  

Lunchen kostar ca 120: - med du betalar bara 60: - och det betalas på plats.  

 

Varmt välkomna! 
Styrelsen genom  

Anette Högberg, ordförande  
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Dagordning årsmötet 
 

1.  Fastställande av röstlängd 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Fråga om mötets behöriga utlysande 

4.  Val av årsmötesordförande 

5.  Val av årsmötessekreterare 

6.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande protokolljusterare 

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse 

8.  Styrelsens ekonomiska berättelse 

9.  Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Fastställande av arvoden för förbundsstyrelsen 

12. Fastställande av verksamhetsplan 

13. Fastställande av budget 

14. Fastställande av medlemsavgifter 

15. Val av ordförande på ett år 

16. Val av övriga styrelseledamöter inkl. ev. fyllnadsval 

17. Val av suppleanter på ett år 

18. Val av en revisor jämte personlig suppleant på 1 år 

19. Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande 

20. Beslut i av styrelsen väckta ärenden 

21. Inkomna motioner 

22. Årsmötets avslutande

 

 

Bifogas tre bilagor till denna kallelse som rör tre tidigare inkomna motioner för andra beslut 

samt två motioner för första beslut. Samtliga motioner ligger också på vår hemsida 

www.psykosyntesforbundet.se där också övriga årsmöteshandlingar under ”Logga 

in/Material/Årsmöteshandlingar 2017”.  

 

http://www.psykosyntesforbundet.se/

