
 

 

Verksamhetsberättelse 2018 
 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten, varav ett heldagsmöte som 
ägnades åt syfte, mål och framtida fokusområden, samt ett antal extramöten där delar av 
styrelsen har ingått för att arbeta vidare med vissa områden.  

 

Regionmöten och Kusinträffar 

I Stockholm har två regionmöten ägt rum under våren och hösten med ett flertal 
föreläsare. I Stockholm har också två kusinträffar ägt rum som numera består av ett 
nätverk av åtta föreningar: Psykosyntesförbundet, Symbolföreningen, Svensk 
Psykodramaförening, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, Svenska Föreningen 
för Systemiska konstellationer, Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, Svenska 
Riksförbundet för Bildterapeuter samt Psykosyntesföreningen. 
 

Övriga medlemsaktiviteter  

Vi har haft en nätverksfrukost, en bokcirkel – som träffats en gång i månaden – samt ett 
flertal After Work-sammankomster på lokal, där syftet har varit att medlemmar träffas under 
lättsamma former för att dela erfarenheter och samtala om psykosyntes. Uppslutning till 
frukost och AW:s har dessvärre varit dålig. 

 

Styrelsens aktiviteter 

Styrelsens primära fokus har varit att strukturera om, effektivisera och digitalisera 
arbetet för att fortsättningsvis kunna fokusera på aktiviteter som främjar syftet istället 
för att arbeta med administration. Med hänsyn till att vi tidigt fick två avhopp av 
nyckelpersoner i styrelsen, blev vikten att se över och bättre fördela de administrativa 
uppgifterna tydlig. Kansliet har i linje med detta digitaliserat förbundets 
medlemsbrevutskick, liksom anmälan till medlemsaktiviteter, via Get A Newsletter – 
ett e-postdistributionsprogram – för att ge breven ett modernare utseende och få en 
effektivare administration. Åtta medlemsbrev med aktuell information har distribuerats 
under året. 

I och med att Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 har 
kansliet också fått ta fram en integritetspolicy för förbundet samt gallra ut all 
dokumentation som utan rättslig grund innehållit personuppgifter. I samband med 
detta genomfördes också 2 workshops för medlemmarna där utbildning gavs i ämnet. 

Utöver det har vi följt verksamhetsplanen innefattande bland annat att ge information 
till och värva nya medlemmar (vid tre tillfällen på HumaNova), sammanställa och dela 
ut material, fortsätta utveckla hemsidan såväl som aktiviteten på Facebook, planera 
och genomföra möten/träffar, handlägga medlemsärenden samt främja samarbetet 
mellan Psykosyntesförbundet och Psykosyntesföreningen under arbetsnamnet ”PSF 
x 2”, bl.a. med Världspsykosyntesdagen 20/9 och kommande workshop med Kenneth 
Sörensen samt möte om framtida samarbete inbokat med föreningens ordförande. 

Vi har också fått en ny lydelse i Stadgarna §6, vilka nu finns som nedladdningsbar pdf 
på hemsidan, samt gjort två enkäter bland medlemmarna om bl.a. förbundets 
fokusområden samt nätverksträffarnas upplägg och innehåll. 



 

Antal medlemmar 2018 

Per 2018-12-31 hade förbundet 196 medlemmar (år 2017 var antalet 193). Under 
verksamhetsåret auktoriserades också fem medlemmar. Den 15 maj var sista 
gången man kunde ansöka om auktorisation på våren. Vi avser att se över 
auktorisationsrutinerna. 

 

Styrelsens funktioner 

Här följer vad styrelsemedlemmarna har haft för primär funktion. Under året avgick två 
ledamöter, varför den kvarvarande suppleanten tog plats som ordinarie ledamot.   

 

Namn Primär funktion i styrelsen 
Christel Dopping 
Ordförande 

Ordförande, regionansvarig Stockholm, ansvarig medlemsbrev, kontaktperson 
Etiska rådet, auktorisationsråd, upprättande av verksamhetsberättelse 

Ylva Nyhlén 
Ordinarie ledamot 

Vice ordförande, ekonomiansvarig, auktorisationsråd 

Anita Malmros 
Ordinarie ledamot 

Kusinträffsansvarig 

Carola Lööf 
Ordinarie ledamot 

Kanslist, auktorisationsråd 

Maria ”Ia” Arhusiander 
Ordinarie ledamot 

Bokcirkelansvarig  

 

 

Övriga medlemmars insatser 

Förutom styrelsen har flera av förbundets medlemmar bidragit i olika aktiviteter 
(exempel inom parentes): Peter Castenbäck (AW’s), Eva Karlsson (PSF x 2), Lars-
Anders Rolfhamre (GDPR), Anita Ranke (Ordförande årsmöte), Svante Björklund 
(etiska rådet), Carina Larsson (revisor och mötesordförande extra stämma), Mia 
Kolvik (valberedning), Eva Rozgoni (valberedning), Lars Eliasson (regionansvarig), 
Cilla Björk (styrelseledamot del av år) och Lotta Mofors Blixt (styrelseledamot och 
kanslist del av år). För att visa uppskattning för dessa insatser valde styrelsen att 
avstå sitt arvode och bjuda in till samkväm i form av bowling och julbord 18/12. 

 

Etiska rådet 

Etiska rådet består sedan våren 2017 av Ia Mårtensson Astvik, Ulf Gustavsson och 
Svante Björklund. Inga ärenden eller anmälningar har inkommit under 
verksamhetsåret. 

 

Valberedningen 2018 

Valberedningen består av Eva Rozgoni och Mia Kolvik 

Stockholm, februari 2019 
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