
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten och några extramöten där delar av styrelsen 
har ingått för att jobba vidare med vissa områden. Mötena har varit mellan 2-3 timmar långa.  
Årsmötet hölls den 12 mars 2016.  

Ett regionmöte i Stockholm (35 anmälda) och ett i Syd har genomförts.  

Det har också varit fyra kusinträffar i Stockholm, Lund och Göteborg under året. Samt en  
träff som går under namnet ”Afterwork”, där syftet är att vi medlemmar träffas under 
lättsamma former för att dela erfarenheter och psykosyntes. 

Styrelsen har samarbetat mycket väl och arbetat intensivt med att verkställa det som står i 
verksamhetsplanen. Det innefattar bland annat att ge information och värva nya medlemmar, 
sammanställa material, utveckla hemsidan, facebook, tagit över nya roller och lämnat gamla, 
planerat och genomfört alla möten/träffar, handlagt ärenden etiska rådet och mycket mer.  

Idag har förbundet 186 medlemmar (år 2015 var antalet 185 medlemmar). 

Här följer vad styrelsemedlemmarna haft för primär funktion, även vad medlemmar utanför 
styrelsen bidragit med samt några av de mer tongivande aktiviteterna.  

 

Namn Primär funktion i styrelsen 
Anette Högberg Ordförande, Medlemsbrev, Etiska rådet, Verksamhetsberättelse 

Carina Larsson Vice ordförande, Kusinträffar, Hemsidesansvarig, Auktorisationsråd 

Anita Malmros Ekonomiansvarig 

Lotta Mofors Blixt Kanslist 

Christel Dopping Regionansvarig Stockholm  

Peter Castenbäck Facebook, Afterwork  

Karin Stenman Regionansvarig Norr 

Lisa Hjulström Suppleant, Sekreterare 

Kajsa Bellman Blomberg Suppleant, Medlemsvärvning 

  

 

Förutom styrelsen har flera medlemmar bidragit i olika aktiviteter såsom, 
regionansvarig, arbete med broschyrer, utveckling av hemsidan.  

Utanför styrelsen deltog Lars-Anders Rolfhamre och Ewa Swede i Hemsidegruppen. 

Eva Karlsson anordnade och genomförde möte med Psykosyntesföreningen, där 
även Anita Ranke deltog aktivt. 

Anne-Lee Mellström, Berit Paulsson och Eva Karlsson höll nätverksträff den 16/2. 
(Efter utvärdering beslöt nya styrelsen att hitta andra sätt för medlemmarna att mötas 
på och nätverksträffarna i nuvarande form lades ner). 
Regionansvarig Västra har varit Helena Radö tillika vår styrgruppsrepresentant för 
Kusinträff Göteborg. 

Regionansvarig Syd har varit Henrik Lindeberg, även styrelsegruppsrepresentant för 
kusinträffen Syd. 

 

 



 

 

Nya Hemsidan   

Nya hemsidan har fått fler möjligheter och man kan nu som medlem lägga in sin egen 
presentation och göra sig sökbar. Hemsidegruppen har träffats kontinuerligt för att 
ständigt utveckla, förbättra och lösa tekniska problem.  

 

Kusinträffen med styrgrupper finns nu aktiva i Stockholm och Lund. 

Kusinträffen består av Psykosyntesförbundet, Symbolföreningen, Svensk 
Psykodramaförening, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, Svenska Föreningen för 
Systemiska Konstellationer och Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst.  

Tillsammans har vi under året arrangerat fyra olika workshops med rubriken 
”Lika/Olika/Unika”. Två träffar i Stockholm den 21/2 och den 17/9 med samtliga sex 
föreningar/förbund.  En träff i Lund den 6/4 med tre förbund/föreningar och en träff i Göteborg 
den 4/12 med sex förbund/föreningar.  

 

Afterwork - träffar i Stockholm 

På ett enkelt sätt kan man som medlem gå in på facebook sidan och önska vilket 
datum man vill att nästa träff ska ske. Det datumet som har fått flest röster, blir det 
nästa Afterwork mötet. Peter Castenbäck har ansvarat för att hålla sidan uppdaterad. 
Första träffen var mycket trevlig och uppskattad. Mötesplats är puben Engelen i 
Gamla stan. 

 

Psykosyntesföreningen 

Samarbete har inletts med Psykosyntesföreningen och efter en givande träff så är 
grunden lagd för ett fortsatt framgångsrikt samarbete. 

 

Psykosynteskonferensen på Sicilien 

Den 2/6-5/6 var det Psykosynteskonferens på Sicilien Taormina. Från styrelsen 
deltog Anita Malmros.  

 

Kansliet 

Kanslisten har lärt sig mer om vårt IT-system och bokföringssystemet som underlättar 
de administrativa aktiviteterna för vårt förbund med ca 200 medlemmar.  

 

Auktorisation 

Under året har 19 medlemmar valt att auktorisera sig, varav 10 av dem har 
auktoriserat sig för två år. 

 

Facebook 

Facebook sidan ”Psykosyntesförbundets medlemmar” har nu öppnats upp för alla oavsett 
om man är medlem eller inte. Här kan man också göra reklam för sin verksamhet – om än 
i begränsad mängd.  

 

 

 



 

 

Medlemsvärvning 

Medlemsvärvning har skett kontinuerligt och vid fem tillfällen har rekrytering skett genom 
att ge information till elever på HumaNova.  

 

Reviderad broschyr 

Ny broschyr är framtagen för att användas till att värva nya medlemmar samt de som 
önskar bli stödmedlemmar. Målet har varit att öka antalet medlemmar i förbundet och 
detta är ett av stegen i den riktningen. Syftet är att det ska vara lätt att motivera och bli 
motiverad att vilja vara med som medlem.  

 

Externt informationsutbyte 

Under året har det förts informationsutbyte med våra systerföreningar i Norge och 
Finland som tidigare år.  

 

Etiska rådet 

Fram till i höstas så bestod det etiska rådet av Edward ”Ted” Harris, pastor i Svenska 
kyrkan, Tuula Wallsten, MD chefsläkare/psykiatriker och Margareta Andersson, doktor i 
hälsovård. Samarbetet med etiska rådet har varit mycket gott och de har gjort ett värdefullt 
arbete. De har haft ett fall under året, då vi behövde samla rådet för konsultation. Etiska 
rådet skrev en rekommendation om hur ärendet borde handläggas och vilka åtgärder som 
de rekommenderade att vi skulle vidta. I andra fall har det varit kortare rekommendationer. 
Olyckligt nog så slutade samtliga samtidigt. Anledningarna har varit personliga skäl.  
Arbetet med att tillsätta ett nytt Etiskt råd har startats och är pågående. 

 

7 medlemsbrev utskickade 

Under året har 7 medlemsbrev sänts till medlemmarna med aktuell information. 

 

 

Stockholm Februari 2017 
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