Protokoll Årsmöte för år 2014
Årsmöte i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG)
Tid: Söndagen den 30 mars 2014 kl 15 – 17
Lokal: Kulturfyren på Skeppsholmen i Stockholm, rum ”Båtlåten”.
Närvarande: 19 personer varav en person via Skype
Liksom föregående år avsatte vi tid mellan kl 12 och 15 för samtal kring verksamhets-berättelse,
verksamhetsplan och budget. I år började vi med att Mika presenterade vår nya hemsida och efter
det gick Petra igenom innehåll och förutsättningar i CORE-projektet (via Skype).
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
Ulf Petrén utsågs till mötesordförande.
2. Val av sekreterare för mötet.
Ulf Petrén utsågs även till att skriva protokoll.
3. Val av två justeringsmän och rösträknare.
Mötet valde Eva Strömdahl och Lars Berg som justeringsmän tillika rösträknare
vid mötet.
4. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan, se bil 1.
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
Fastslogs att mötet ansågs utlyst inom föreskriven tid.
6. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes med tillägg avseende stadgeändring för auktoriserat
medlemskap. Beslut togs att även denna punkt skulle vara beslutspunkt vid mötet.
7. Föregående årsmötesprotokoll (bilaga 2) anmäldes för kännedom.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för föregående verksamhetsår.
Verksamhetsberättelsen (bilaga 3) presenterades och diskuterades liksom resultatoch balansräkningen (bilaga 4).
9. Föredragning av verksamhetsberättelse från etikrådet.
Etikrådet redovisade sin rapport (bilaga 5). Inga ärenden har varit uppe till
behandling. Det har varit mycket arbete med att komplettera och ändra de etiska
reglerna och klagomålshanteringen under året.
10. Föredragning av revisionsberättelse.
Karin Finnson presenterade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013,
se bilaga 6.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
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12. Val till olika funktioner i föreningen.
Val av ordförande.
Jojo Tuulikki Oinonen omvaldes till en ny mandatperiod om två år till styrelsen.
Jojo omvaldes även till ordförande på 1 år.
Val av övriga styrelseledamöter.
Ulf Petrén och Mika Becker fortsätter sitt andra år på sina respektive
mandatperioder på två år.
• Petra Juneholm valdes om på två år.
• Cina Friberg Frank avsade sig sitt styrelseuppdrag i början av 2013 på grund av
stor arbetsbelastning.
• Johan Blad avslutar sin mandatperiod och önskar inte bli omvald.
• David Fritsch valdes in i styrelsen på två år.
Val av Etikråd.
Allan Ericsson, Lars Tauvon, Monika Trozell och Ebba Horn omvaldes samtliga
på ett år.
Val av revisor/er och revisorssuppleanter.
Karin Finnson och Susanne Thrane (suppleant) omvaldes på ett år.
Val av valberedning, varav en sammankallande.
Christel Segander valdes på ytterligare ett år som sammankallande och Ulrika
Hagbarth valdes på ett år. Björn Magnusson vill avsluta sitt engagemang i
valberedningen. Mötet valde Lars Berg att ingå i valberedningen på ett år.
13. Förslag från styrelsen om stadgeändring för att förtydliga kravet på
ansvarsförsäkring
Den ansvarsförsäkring som våra medlemmar ska ha enligt auktorisationen kan se
ut på flera olika sätt. För att förtydliga detta i våra stadgar så föreslås följande
ändring av § 4 Auktorisation:
Mötet beslutade att texten ”I auktorisationen ingår även krav på gällande
ansvarsförsäkring för sin verksamhet” ändras till att vara ”I auktorisationen ingår
även krav på gällande ansvarsförsäkring för den verksamhet man bedriver
gestaltterapi inom.”
14. Förslag till beslut från styrelsen om stadgeändring kring
studerandemedlemskap:
Mötet beslutade att i fortsättningen även ta in studerande på
gestaltterapeututbildningar som medlemmar. Med anledning av detta så beslutade
även mötet om ett tillägg i stadgarna under § 3 Medlemskap:
”Studerandemedlemskap kan erhållas av den som är under utbildning till
gestaltterapeut vid ett institut som ackrediterats av EAGT. Studerande-medlemmar
lyder dock under respektive utbildningsinstituts egna etiska regler och
klagomålsprocedur.”
15. Förslag till stadgeändring för auktoriserat medlemskap i SAG
Med anledning av att vi vill kunna erbjuda alla gestaltterapeuter möjlighet till att
söka medlemskap i föreningen, så beslutade mötet att EAGT:s individuella
medlemskap också ska vara grund för ett auktoriserat medlemskap i SAG.
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I stycket under § 3 Medlemskap som lyder ”Auktoriserat medlemskap kan erhållas
av den som genomgått utbildning till gestaltterapeut vid institut som ackrediterats
av EAGT” beslutade mötet att lägga till texten …”eller den som godkänts för
individuellt medlemskap i EAGT”.
16. Förslag till beslut från styrelsen om nya etiska regler och klagomålshantering
enligt EAGT:s standard.
- beslut togs om att anta de nya etiska reglerna.
- beslut togs om att anta klagomålshanteringen.
Det poängterades vid mötet att det är viktigt att SAG-medlemmar börjar använda
de nya etiska reglerna. Styrelsen kommer att producera en folder som innehåller de
etiska reglerna, kontaktuppgifter till etikrådet och en enkel förklaring till
klagomålsproceduren. Detta kommer också att publiceras på hemsidan med en
möjlighet att skriva ut den även från hemsidan.
17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga 7) och budget
(bilaga 8) för kommande verksamhetsår.
18. Fastställande av medlemsavgifter.
Mötet beslutade att avgiften för auktoriserat medlemskap fortsatt ska vara 1500 kr,
stödmedlemskap 200 kr och studerandemedlemskap 500 kr.
19. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

Mötets ordförande och vid protokollet:
Ulf Petrén
__________________________

Justerare:
Eva Strömdahl

Justerare:
Lars Berg

_______________________________

______________________________

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Röstlängd
Årsmötesprotokoll 2013
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning

Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Etikrådets rapport
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan för 2014
Budgetförslag för 2014
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