
 

 

Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelsemöten 

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 11 mars 2017.  

Regionmöten och Kusinträffar 

Ett regionmöte i Stockholm (35 anmälda) och ett i Syd har genomförts. Det har också under 
året varit fyra kusinträffar i Stockholm, Lund och Göteborg.  

Aktiviteter 

Styrelsen har samarbetat mycket väl och arbetat intensivt med att verkställa det som åligger 
oss enligt verksamhetsplanen. Det innefattar bland annat att ge information till och värva nya 
medlemmar, sammanställa material, utveckla hemsidan såväl som aktiviteten på Facebook, 
ta över nya roller och lämna gamla, planera och genomföra alla möten/träffar, handlägga 
ärenden, tillsätta det nya etiska rådet och främja samarbetet mellan Psykosyntesförbundet 
och Psykosyntesföreningen.  

Antal medlemmar 2017/2018 

31/12 2017 hade förbundet 186 medlemmar och den 3/3 2018 var det 192 medlemmar (år 

2016 var antalet 186 medlemmar).  

Styrelsens funktioner 

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

 

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

Christel Dopping Vice ordförande, Regionansvarig Stockholm 

Anita Malmros Ekonomiansvarig 

Lotta Mofors Blixt Kanslist, Auktorisationsråd 

Karin Stenman Regionansvarig Norr  

Ylva Nyhlén Facebook, Digitala marknadsföringsgruppen (DMG), Hemsidesansvarig  

Lisa Hjulström Suppleant, Sekreterare 

Roland Axelsson Suppleant, Kusinträffar 

Carola Lööf Facebook 

 

Utanför styrelsen pågår också bidrag med aktiviteter 

Förutom styrelsen har flera av förbundets medlemmar bidragit i olika aktiviteter: 

regionmöten, arbete med broschyrer, utveckling av hemsidan, m.m.  

Lars-Anders Rolfhamre, Carina Larsson och Eva Swede har deltagit i 
hemsidegruppen. 

Eva Karlsson har planerat och genomfört möte med Psykosyntesföreningen, där även 

Anita Ranke deltog aktivt. 

Anne-Lee Mellström, Berit Paulsson och Eva Karlsson har hållit 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 Väst har varit Helena Radö som också varit styrgruppsrepresentant 
för Kusinträff Göteborg. Under hösten ersattes Helena av Lars Eliasson som ny 
regionansvarig för Väst. Lars Eliasson anordnar också workshops för medlemmar 
(mer information finns på hemsidan). 

Regionansvarig Syd har varit Henrik Lindeberg, som också är styrelsegrupps-

representant för kusinträffen Syd. 

After Works har arrangerats av Peter Castenbäck och nya datum för dessa träffar 
ligger ute på hemsidan. 

Ylva Nyhlén har ansvarat för att hålla hemsidan uppdaterad. 

Nya Hemsidan   

Nya hemsidan har fått fler användningsområden och man kan som medlem bl.a. 
lägga in sin egen presentation, göra sig sökbar och göra blogginlägg. Digitala 
marknadsföringsgruppen har träffats vid ett par tillfällen för att hemsidan ständigt ska 

utvecklas och förbättras. 

Kusinträffar/Workshop, ”Lika – Olika – Unika” i Stockholm, Lund och Göteborg 
 
Kusinträffarna består av ett nätverk där Psykosyntesförbundet, Symbolföreningen, 
Svensk Psykodramaförening, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, Svenska 
Föreningen för Systematiska konstellationer och Svenska Riksförbundet för 
Uttryckandekonst ingår. 
 
Under året har kontakter tagits mellan SRBt – Svenska Riksförbundet för 
Bildterapeuter och kusinnätverket. 
 
Syftet med Kusinträffar/Workshop är att erbjuda möjligheter för förbunden och 
föreningarnas medlemmar att träffa likasinnade och reflektera tillsammans utifrån 
våra specialkompetenser om vad som förenar respektive skiljer oss och vad vi kan 
lära av varandra. Under året har nätverket tillsammans arrangerat två träffar i 
Stockholm, den 26/2 och den 26/11 2017, samt i Lund den 22/1. (Göteborg hade träff 
den 4/12 - 16). 

Afterwork - träffar i Stockholm 

En ny form av träffar, som går under namnet ”After Work”, har startats upp under 2017. 
Syftet är att vi medlemmar träffas under lättsamma former för att dela erfarenheter och 

samtala om psykosyntes. Det har varit 4 sådana AWs under året 

För 2018 ligger nu datum ute på hemsidan, då After Work-träffar nu blivit fasta, en 
gång per månad, med uppehåll över sommaren. Plats är för närvarande Engelen i 
Gamla stan. 

Psykosyntesföreningen 

Samarbetet med Psykosyntesföreningen har fortsatt på ett mycket framgångsrikt sätt. 

Vi hade ett mycket uppskattat samarrangemang på självaste Världspsykosyntes-
dagen den 20 september med författaren Kenneth Sørensen på plats. 

Kansliet 

Styrelsen vill ge en stor eloge till Lotta Mofors Blixt som bland mycket annat sköter all 
medlemsadministration. Kanslisten har på ett betryggande sätt koll på läget.  

Auktorisation 

Under året har 12 medlemmar valt att auktorisera sig, varav 8 har auktoriserat sig för 

två år. 

 

 

 



 

 

Facebook 

Facebook ökar stadigt antalet följare; alltfler hittat PSF:s sida. Här kan man också göra 
reklam för sin verksamhet – om än i begränsad mängd. Vi har även en sida som heter 
”Psykosyntesens vänner”, där man kan vara med även om man inte är medlem. Under 
året har vi också öppnat upp för ”Psykosyntesens medlemmar”, där man bara kan vara 

med om man är just medlem. 

Medlemsvärvning 

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

Broschyrer 

Nya broschyrer är beställda och levererade. Dessa ska i första hand användas till att 
värva nya medlemmar samt till dem som önskar bli stödmedlemmar. Det ligger i linje med 
målet att öka antalet medlemmar i förbundet, där det ska vara lätt att motivera och bli 

motiverad att bli medlem.  

Externt informationsutbyte 

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

Etiska rådet 

Rekryteringen av det nya Etiska rådet blev klart våren 2017. De valda är: Ia 
Mårtensson Astvik, Ulf Gustavsson och Svante Björklund. Ordföranden och vice 
ordföranden har introducerat dem och de har haft ett första möte med delar av 

medlemmarna.  

Medlemsbrev 

Under året har 6 medlemsbrev sänts till medlemmarna med aktuell information. 

 

Valberedningen 2017 

Valberedningen består av Eva Rozgoni, Janet Berlin och Sibylle Kemper. 

 

Stockholm, februari 2018 
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