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                    Medlemsbrev 5/2017 
 
 
 
 
 
Hej bästa medlemmar! 
 
Vi i styrelsen hoppas att sommaren har varit en tid för både vila, återhämtning 
och påfyllning. Nu har vi en spännande höst att se fram emot och inom förbundet kommer det att 
hända en massa saker. 
 
Allra först vill vi flagga för Världspsykosyntesdagen den 20/9 mellan kl 17 och 21. De två 
förbunden Psykosyntesföreningen och Psykosyntesförbundet har beslutat att i sann psykosyntesanda 
göra ett samarrangemang kring psykosyntesens nya världsdag den 20 september med önskan om att 
främja psykosyntesen i Sverige.  
 
Anmäl dig här (senast 18 september): https://goo.gl/forms/Sh6jUZeSfdFjxIFC3 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
Dags för regionmöte i Stockholm/mellersta Sverige 
Nästa regionmöte i Stockholm/mellersta Sverige äger rum på HumaNova torsdagen den 26 oktober kl 
18-21 med spännande föreläsare. Mer information och inbjudan kommer! 
 
Kusinträffen flyttas till 26 november 
Nästa kusinträff äger rum i Stockholm söndagen den 26 november. Också där återkommer vi med 
mer information och inbjudan! 
 
 
 

 
Inloggning för dig som är 
stödmedlem eller saknar 

presentation på vår 
hemsida 

Användarnamn: 
PsfMedlem 

Lösen: Assagioli17 

Kvällen innehåller en gemensam 
meditation Stockholm/Göteborg, därefter 
föreläsning och frågestund med Kenneth 
Sørensen, och som avslutning lite mingel 
och mat.  
 
Kenneth kommer att vara på plats i 
Stockholm, och hela evenemanget delas 
via en videolänk till Göteborg, där 
ytterligare psykosynteskollegor har 
samlats. Frågor kommer att kunna ställas 
både i Göteborg och i Stockholm.  
 
Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen 
med Eva Karlsson och Gunilla Boivie 
(Stockholm) samt Monika Josefsson och 
Helena Radö (Göteborg), samt 
Psykosyntesföreningen och 
Psykosyntesförbundet genom Gunilla 
Boivie. 
 



 
Förnyelse av auktorisation 
 
I november är det dags för de diplomerade samtalsterapeuterna att förnya sin auktorisation. Läs mer 
om vad som gäller på hemsidan! 
 
 
Digital marknadsföringsgrupp (DMG) 
 
Vi vill också med stolthet och glädje presentera vår digitala marknadsföringsgrupp (DMG) som på 
ett inspirerande sätt kommer att sprida kunskap om psykosyntesen, bland annat genom att göra 
PSF:s hemsida mer levande och informativ och att synas mer på sociala medier. Läs en av 
gruppmedlemmarna Lars-Anders Rolfhamres presentation här: 
 
Under hösten och våren kommer förbundet att skapa en mer målgruppsinriktad extern Facebook-sida 
och extern hemsida. Den digitala utvecklingen i samhället är något som berör Psykosyntesförbundet. 
Vill vi nå ut med vårt budskap krävs det att vi hänger med och målgruppsanpassar det. Vi vill ju bli 
hittade av våra kunder. Vi talar om Facebook, hemsidan, LinkedIn, Instagram och en blogg. Ett 
omfattande projekt där det krävs en prioritering utifrån de resurser vi har. Den 13 september beslutade 
styrelsen en nyframtagen digital strategi. Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående av Ylva 
Nyhlén (ansvarig i styrelsen) och medlemmarna Eva Swede, Carina Larsson och Lars-Anders 
Rolfhamre. Därutöver är vår nya hemsideadministratör Amanda Nyhlén med. Det första stegen är att 
renodla förbundets Facebook-sida så att vi får en tydlig extern Facebook-sida som riktar sig mot 
potentiella kunder och intresserade. Dagens Facebook-sida blir av mer intern karaktär och kommer att 
renodlas. Vi kommer också att förbättra förbundets hemsida så att också den blir tydligare mot 
potentiella kunder. Självklart kommer våra olika professioner att få synas på lika villkor. Vi återkommer 
med mer info allt eftersom de olika stegen blir klara. 
 
 
Med hopp om en färgstark höst 
 
Hälsningar 
 
Christel Dopping, vice ordförande  
 
 

 
 


