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Beslut ett togs på årsmötet 2016 av följande paragrafer och beslut två tas på årsmötet 2017.  
___________________________________________________________________________ 
Tidigare lydelse; 
§ 17 Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av ordförande, och 6 ordinarie ledamöter samt minst 2 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig 
själv och utser vice ordförande, sekreterare och kassör och övriga befattningshavare om det behövs. 

 
Ny lydelsen;  
§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. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Tidigare lydelse; 
§ 18 Mandattid 
Förbundsordförande väljs med en mandattid på ett år och ordinarie styrelseledamöter väljs med en mandattid på 

två år. Suppleanter, valberedning och revisor väljs med en mandattid på ett år. Avgår ledamot före mandattidens 

utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt årsmötets fastställda turordning för tiden t o m nästa årsmöte. 

Avgår av årsmötet vald ordförande när mer än 5 månader återstår av mandattiden skall extra medlemsmöte 

sammankallas av styrelsen för val av ordförande intill nästa årsmöte. 

 
 
Ny lydelse:  
§ 18 Mandattid 
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. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt årsmötets 
fastställda turordning för tiden t o m nästa årsmöte. Avgår av årsmötet vald ordförande när mer än 5 
månader återstår av mandattiden skall extra medlemsmöte sammankallas av styrelsen för val av 
ordförande intill nästa årsmöte. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ny paragraf enligt motion till årsmötet 2016. 
§ 32 Upplösning av Psykosyntesförbundet  
Upplösning av Psykosyntesförbundet kan ske efter 2/3 majoritetsbeslut vid två på varandraföljande 

förbundsmöten varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Minst sex veckor skall förflyta mellan dessa två 

möten. Förslag om upplösning skall vara väckt senast sex veckor före årsmötet. 

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. Ett 

exempel kan vara Gruppo Alle Fonti i Italien eller annat yrkesförbund i Sverige.  

Ny paragraf efter diskussion på årsmötet 2016  

§32 Upplösning av Psykosyntesförbundet 
Upplösning av Psykosyntesförbundet kan ske efter 2/3 majoritetsbeslut vid två på varandraföljande 
förbundsmöten varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Minst sex veckor skall förflyta mellan 
dessa två möten. Förslag om upplösning skall vara väckt senast sex veckor före årsmötet. 
 
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. 
___________________________________________________________________________ 


