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Årsmötesprotokoll 2016 
 

Årsmöte i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG)  

Tid: Lördagen den 19 mars 2016 kl 13.00 – 17.30 

 

Liksom föregående år avsatte vi tid mellan kl 13 och 15 för samtal kring 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget.  

 

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Ulf Petrén valdes till mötesordförande. 

 

2. Val av sekreterare för mötet 

Jojo Tuulikki Oinonen valdes till sekreterare för mötet. 

 

3. Val av två justeringsmän och rösträknare 

Olivier Winghart och Ulrika Hagbart valdes.  

 

4. Fastställande av röstlängd 

13 personer (bilaga nr 1) – varav en med fullmakt till Jojo Tuulikki 

Oinonen. 

 

5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

Fastslogs att mötet ansågs utlyst inom föreskriven tid.  

 

6. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes av mötet.  

 

7. Föregående årsmötesprotokoll (bilaga nr 2) anmäldes för kännedom 

 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för föregående verksamhetsår 

Verksamhetsberättelsen (bilaga nr 3) presenterades och diskuterades, liksom 

resultat- och balansräkningen (bilagor med nr 4).  

 

9. Föredragning av verksamhetsberättelse från etikrådet 

Etikrådet redovisade sin rapport (bilaga nr 5).  

 

10. Föredragning av revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 redovisades  (bilaga 6).  

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 
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12. Val till olika funktioner i föreningen 

Val av ordförande.  
Jojo Tuulikki Oinonen omvaldes till ordförande på ett år och omvaldes 

samtidigt på en ny mandatperiod på två år.  

 

Val av övriga styrelseledamöter 

Ulf Petrén, Mika Becker och Pia Svorono fortsätter på andra året av sin 2-

åriga mandatperiod. Petra Juneholm och David Fritsch omvaldes till en ny 

period på två år.  

 

Val av Etikråd 

Ebba Horn, Allan Ericsson, Lars Tauvon och Ann-Sofie Romlin omvaldes 

på ett år.  

 

Val av revisor/er och revisorssuppleanter 

Karin Finnson omvaldes som revisor, Stina Stemme omvaldes som 

suppleant.  

 

Val av valberedning, varav en sammankallande. 

Lars Berg och Christel Segander omvaldes till ledamöter i valberedningen 

på ett år, sammankallande är Christel.  

 

13. Förslag till beslut från styrelsen om stadgeändringar:  

Som tillägg i §1 ÄNDAMÅL föreslår styrelsen att följande text läggs till 

som nytt stycke med syftet att klargöra uppdraget från EAGT:  

 

SAG är ackrediterad som NOGT (National Organisation of Gestalt 

Therapy) enligt krav och standardisering av EAGT för att representera 

gestaltterapin i Sverige. SAG är en paraplyorganisation, strukturellt och 

juridiskt oberoende av något utbildningsinstitut.  

 

Tillägget beslutades enhälligt av mötet att ingå i stadgarnas § 1.  

 

Som tillägg till § 4 AUKTORISATION föreslår styrelsen ändring med 

syftet att behålla fler av de terapeuter som vidareutbildat sig till leg 

psykoterapeuter:  

 

Gestaltterapeuter med annan legitimationsgrundande utbildning behöver 

inte genomgå auktorisationsprocessen då de står under statlig 

kvalitetssäkring och statligt ansvar.   

 

Tillägget godkändes ej med röstsiffrorna 10 emot, 1 för och 2 nedlagda 

röster eftersom mötet ansåg att den statliga kvalitetssäkringen inte 

motsvarar kraven för en auktoriserad gestaltterapeut.  

 

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår 

Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för (bilaga nr 7) och 

budget (bilaga nr 8) för kommande verksamhetsår.  
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15. Fastställande av medlemsavgifter 

Mötet beslutade att avgiften för auktoriserat medlemskap fortsatt ska vara 

1500 kr, och 500 kr för studentmedlemskap och 200 kr för stödmedlemskap.  

 

 

16. Övriga frågor 

Styrelsen ombads att lämna datum för årsmötet med god framförhållning 

till valberedningen och övriga medlemmar.   

 

Förslag från mötet att anordna etik-workshop före nästa årsmöte.  

 

 

 

Vid protokollet:   

 

 

Jojo Tuulikki Oinonen   

 

 

 

__________________________  

 

 

 

Justerare:     Justerare:  

 

Ulrika Hagbart    Olivier Winghart  

 

 

 

_______________________________                    ______________________________ 

 

 

 

Bilagor:  

Bilaga 1 Röstlängd 

Bilaga 2 Årsmötesprotokoll 2015 

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 

Bilaga 4  Resultat- och balansräkning  

Bilaga 5 Etikrådets rapport 

Bilaga 6 Revisionsberättelse 

Bilaga 7 Verksamhetsplan för 2016 

Bilaga 8  Budgetförslag för 2016 


