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                    Medlemsbrev 2/2018 

 

Kära medlemmar! 
 
Så har vi ställt om klockorna till sommartid och välkomnat 
ljuset – även om värmen låtit vänta på sig. Den nya styrelsen 
har haft sitt första möte med hög energinivå och stor iver att 
sätta igång med arbetet verksamhetsåret 2018. 
 

Regionmöte 19/4 
Vi hoppas att ni alla har reserverat torsdag kväll den 19 april för då har vi årets första regionmöte att 
se fram emot. Vi är stolta över att få presentera psykoterapeuten tillika sexologen Malin Drevstam, 
uppskattad lärare på HumaNova, som håller en timmes föreläsning om sexualitet i terapirummet. 
Senare under kvällen är vi också glada över att få inspireras av Elisabeth Serrander & Ann 
Lagerström som berättar om sitt arbete som existentiella coacher. Däremellan finns möjlighet mingla 
och inmundiga matiga mackor. Om du inte har anmält dig än – gör det nu till 
medlem@psykosyntesforbundet.se 
 

 

Studiecirkel om GDPR 
Vi har mer att locka med! Tillhör du dem som är nyfiken på den nya Dataskyddsförordningen 
(GDPR)? Eller är du en av dem som känner oro över hur den är tänkt att fungera i praktiken? GDPR 
träder i kraft den 25 maj 2018 och som företagare är du skyldig att ha ordning och reda på 
insamlandet av personuppgifter. Vi inom Psykosyntesförbundets styrelse har tänkt anordna några 
studiecirklar där vi tillsammans läser, lär oss och gör praktisk handpåläggning för våra respektive 
företag i hur vi uppfyller GDPR. Är du intresserad av att vara med? Skicka gärna en intresseanmälan 
till carola@psykosyntesforbundet.se så vi vet hur stor lokal vi ska boka. Till dess finns det bra 
information att hämta på https://www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler 

 

Workshop med Kenneth Sørensen 
I höst händer fler spännande saker. Medlemmarna i både Psykosyntesförbundet och 
Psykosyntesföreningen får en ny chans att delta i en workshop med Kenneth Sørensen, författare 
bl.a. till boken The Soul of Psychosynthesis – The Seven Core Concepts. Vi återkommer med mer 
information från arbetsgruppen i detta unika samarrangemang. 

 
 
 

 
Inloggning för dig som är 
stödmedlem eller saknar 

presentation på vår 
hemsida 

Användarnamn: 
PsfMedlem 

Lösen: Ferrucci18 
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Kusinträff 
söndagen den 7 oktober 
Mer information kommer 

 
Kusinträff 7/10 
Vi arrangerar också ännu en kusinträff, närmare bestämt den 7 oktober. Också här återkommer vi 
med mer information om tid och plats. Kusinträffarna består av ett nätverk med representanter från 
Psykosyntesförbundet, Symbolföreningen, Svensk Psykodramaförening, Sveriges Auktoriserade 
Gestaltterapeuter, Svenska Föreningen för Systemiska 
konstellationer samt Svenska Riksförbundet för 
Uttryckandekonst. Här kan du inspireras och reflektera kring 
våra specialkompetenser om vad som förenar 
respektive skiljer oss, samt vad vi kan lära av varandra. 
Vanligt är att det är öppna sessioner med de olika inriktningarna.  
 

Bokcirkel 
Vi vill även bjuda in medlemmarna till en bokcirkel med möjlighet att förkovra sig – läsa, inspireras av 
och diskutera relevant litteratur. Är du intresserad av att delta i en sådan, anmäl intresse till 
ia@psykosyntesforbundet.se 
 

 
 
After Work 
Vi fortsätter med After Work som innebär att under informella former träffa psykosyntesare, utbyta 
erfarenheter och stifta nya bekantskaper. Det ligger fasta datum på hemsidan för hela året, härnäst 
tisdag 24 april, så att du redan nu kan boka in dessa trevliga träffar i kalendern.  
 

 
Kommunikationsgrupp 
Vi vill samtidigt bjuda in till en kommunikationsgrupp som tillsammans stakar ut en kurs för hur vi bäst 
kan sprida psykosyntes: vad kan vi göra och i vilka forum vill vi synas? Är du intresserad av att delta, 
anmäl intresse till cilla@psykosyntesforbundet.se 
 

  
 

 

 

Till sist en påminnelse: Har du bytt kontaktuppgifter 
(e-post eller telefonnummer)? 
Skicka ett mejl till medlem@psykosyntesforbundet.se .  
 
 

Varma hälsningar från styrelsen genom 
Christel Dopping, ordförande 
christel@psykosyntesforbundet.se 

 
 

      Styrelsen (från vänster runt bordet): 
 

• Maria ”Ia” Arhusiander Rojas 

• Lotta Mofors Blixt 

• Ylva Nyhlén (i datorn via Skype) 

• Christel Dopping 

• Carola Lööf 

• Anita Malmros 

• Cecilia ”Cilla” Björk 
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