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Årsmötesprotokoll 2018 
 

Fortsatt årsmöte i föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG)  
Tid: Lördagen den 15 september 2018 kl 15.15 – 17.00 
Plats: MetaNoova, Götgatan 11 i Stockholm 
 

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 
Stina Stemme och Ulrika Hagbarth valdes.  
 

4. Fastställande av röstlängd 
15 personer närvarande och 1 person hade rösträtt via fullmakt (bilaga nr 1). 
 

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  
 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- (bilaga nr 4) och balansräkning (bilaga nr 5).  
 

9. Föredragning av verksamhetsberättelse från etikrådet 
Etikrådet redovisade sin rapport (bilaga nr 6).  
 

10. Föredragning av revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 redovisades (bilaga 7).  
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 
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12. Val till olika funktioner i föreningen 

 
Val av ordförande.  
Ann Eberstein och Agneta Wallin valdes av årsmötet till att gemensamt ha 
ordförandeposten fram till nästa årsmöte.  
 
Val av övriga styrelseledamöter 
Petra Juneholm och David Fritsch avgår efter andra året av sin tvååriga 
mandatperiod. Ulf Petren avgår i förtid efter ett år av sin tvååriga 
mandatperiod.  
 
Sari Scheinberg väljes på mandattid på två år. 
Daniel Danielsson väljes på mandattid på ett år. 
 
Eftersom en stor del av den gamla styrelsen avgår så har den gamla 
styrelsen erbjudit sig att stötta den nya utifrån den nya styrelsens behov.  
 
Val av etikråd  
Ebba Horn, Ann-Sofie Romlin och Åsa Forssén fortsätter på sitt andra år. 
Ulrika Hagbart omvaldes på två år.  
 
Val av revisor/er och revisorssuppleanter 
Revisor upphandlas professionellt av styrelsen eftersom ingen påtagit sig 
uppdraget.  
 
Val av valberedning, varav en sammankallande 
Lars Berg avgår som valberedning och Pia Svorono fortsätter på sitt andra 
år. Ulf Petrén valdes som ny sammankallande i valberedningen på två år.  

 
13. Beslut om ändringar av föreningens stadgar, etiska regler och 

klagomålsprocedur  
Beslut togs på årsmötet att inte ändra i våra stadgar enligt styrelsens förslag 
under §3 och §6 (bilaga 8). Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att se 
över följdändringar som kan bli aktuella kring hur medlemskap, rösträtt och 
valbarhet till styrelsen ska formuleras. 
 
Beslut togs på att ändra i §4, §10 och §12 enligt infärgade avsnitt i bifogade 
förslag till ändringar av stadgar (bilaga 8). 
 
Beslut togs på att ändra rubriken ”Etiska regler 2014” till ”Etiska riktlinjer 
2018” och samtidigt ändra i detsamma enligt bifogade dokument (bilaga 9), 
där infärgade texter visar nya lydelser av punkterna A5, A8, B3, C2, C4 
och D4.  
 
Beslut togs på att ändra dokumentet ”Etikråd och klagomålsprocedur”, 
punkt B enligt bifogade (bilaga 10) där infärgad text visar ny lydelse.  
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14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår 
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga nr 11) och 
budget (bilaga nr 12) för kommande verksamhetsår.  

 
15. Fastställande av medlemsavgifter 

 Mötet beslutade att avgiften för auktoriserat medlemskap fortsatt ska vara 
1500 kr, 500 kr för studentmedlemskap och 200 kr för stödmedlemskap. 

 
16. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 
 

 
Vid protokollet:   
 
Jojo Tuulikki Oinonen  
 
 
 
Justerare:     Justerare:  
 
Ulrika Hagbarth    Stina Stemme 
 
 
 
_______________________________                    ______________________________ 
 
 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 Röstlängd 
Bilaga 2 Årsmötesprotokoll 2017 
Bilaga 3 Verksamhetsberättelse 
Bilaga 4  Resultaträkning 
Bilaga 5 Balansräkning  
Bilaga 6 Etikrådets årsberättelse 
Bilaga 7 Revisionsberättelse 
Bilaga 8  Beslutade ändringar i föreningens ”Stadgar” 
Bilaga 9 Beslutade ändringar i ”Etiska riktlinjer” (f d Etiska regler) 
Bilaga 10  Beslutade ändringar i ”Etik och klagomålsprocedur” 
Bilaga 11 Verksamhetsplan för 2018 
Bilaga 12  Budgetförslag för 2018 
 


