
Stadgar
för Föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) 
Ändringar antagna vid föreningens ordinarie årsmöte 30 september 2019. Senaste föregående stadgar antagna av 
föreningens ordinarie årsstämma 15 september 2018, 19 mars 2016, 30 mars 2014 och innan dess 24 mars 2012. 

§ 1 ÄNDAMÅL
Föreningen Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter är en ideell förening av gestaltterapeuter 
som genomgått utbildning till gestaltterapeut på institut som ackrediterats av EAGT 
(European Association for Gestalt Therapy). Föreningens syfte är att verka som yrkesförening 
och att genom auktorisation av sina medlemmar följa fastställda etiska regler, stadgar och 
värna om god kvalitet.   

SAG är ackrediterat 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.  

§ 2 VERKSAMHET
Föreningen ska

• på varje årsmöte välja ett etikråd för handläggning av ärenden
• arbeta aktivt med etikfrågor
• sprida kännedom om gestaltterapi och gestaltterapeutiskt förhållningssätt
• verka för vidareutbildning och vidareutveckling av medlemmarna
• stödja och uppmuntra medlemmarna att bedriva pedagogisk, konsultativ och

terapeutisk verksamhet
• genom kontakt med andra organisationer med gestaltterapeutisk inriktning såväl

nationellt som internationellt främja samordning, utbildning och utveckling
• utveckla samarbete med andra psykoterapiinriktningar
• arbeta för att stärka gestaltterapeuternas position på psykoterapimarknaden

§ 3 MEDLEMSKAP
Auktoriserat medlemskap kan erhållas av den som genomgått utbildning till gestaltterapeut 
vid institut som ackrediterats av EAGT eller den som godkänts för individuellt medlemskap i 
EAGT.  

Stödmedlemskap kan erhållas av alla som är intresserade av att verka för gestaltterapins teori 
och filosofi i Sverige. Stödmedlem får ej arbeta aktivt med gestaltterapi med klienter och inte 
heller utge sig för att praktiskt utöva gestaltterapi med klienter.  
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Studerandemedlemskap kan erhållas av den som är under utbildning till gestaltterapeut vid 
ett institut som ackrediterats av EAGT. Studerandemedlemmar lyder dock under respektive 
utbildningsinstituts egna etiska regler och klagomålsprocedur. 

Endast auktoriserad medlem äger rätt att marknadsföra sig som medlem i föreningen. 

Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse på särskilt formulär. 
Utträde ur föreningen görs genom att medlem skickar fysiskt brev eller e-post till styrelsen 
med begäran om utträde. 

Till hedersordförande, hedersmedlem eller särskild kallad medlem kan årsmötet på förslag av 
styrelsen kalla person som gjort sig förtjänt därav. 

§ 4 AUKTORISATION
Auktoriserad medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar, dess etiska regler, att 
informera klient om etikrådets funktion samt att betala årlig medlemsavgift. Auktorisationen 
följer vad som i övrigt gäller för medlemskap i föreningen (§3) och uteslutning (§13). 

I auktorisationen ingår även krav på gällande behandlingsansvarsförsäkring för den 
verksamhet man bedriver gestaltterapi inom. Var tredje år skickas kopior på behandlings-
ansvarsförsäkring för den gångna auktorisationsperioden till styrelsen, tillsammans med en 
sammanställning över genomgången fortbildning samt handledning: 

• minimum 60 timmar fortbildning på tre år
• minimum 15 timmar handledning på tre år

Styrelsen reviderar auktorisationen var tredje år från och med år 2015. Efter revisionen 
skickar styrelsen auktorisationsbevis för de kommande tre åren.  

§ 5 RÖSTRÄTT OCH VALBARHET
Auktoriserat medlemskap samt studentmedlemskap i föreningen medför och är en 
förutsättning för valbarhet till styrelsen och ger rösträtt på årsmöten.  

§ 6 VALBEREDNING
Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar och att verka för att styrelsen 
blir så allsidigt sammansatt som möjligt med hänsyn till kompetens och geografisk spridning.  
Valberedningen agerar självständigt och ska ha insyn i styrelsearbetet samt verka i dialog med 
såväl styrelse som medlemmar. Valberedningen bör senast den 15 januari samma år som 
årsmötet äger rum meddela styrelsen vilka förtroendevalda som avböjt kandidatur. Föreslagna 
kandidater bör likaså vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen senast den 15 februari 
samma år som årsmötet äger rum. Valberedningen skickar ut förslag på nya styrelse-
medlemmar samt ordförande senast tio dagar före årsmötet. Valberedningen skall föreslå ny 
valberedning och revisorer för nästkommande år. 
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§ 7  STYRELSEN
FÖRSLAG TILL ÄNDRING UTIFRÅN SPRÅKBRUK OCH BEGRÄNSNING AV DEN 
TID ORDFÖRANDEPOSTEN KAN INNEHAS. 
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte och ska bestå av 5–9 ledamöter.  
Styrelsens ledamöter väljs för en period av två år. Hälften av ledamöternas mandattid löper ut 
vid varje ordinarie årsmöte. Årsmötet väljer ordförande på ett år i taget.   konstituerar sig 
själv. En ledamot kan inneha ordförandeposten under högst sex sammanhängande år. 

§ 8 STYRELSEBESLUT
Styrelsen är beslutsför om samtliga styrelseledamöter erhållit kallelse och minst hälften är 
närvarande. I övrigt gäller vid omröstning inom styrelsen enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

§ 9 ETIKRÅD
Etikrådet, som väljs av föreningens årsmöte, ska bestå av minst 4 ledamöter, i första hand två 
kvinnliga och två manliga. Ledamöterna väljs på en mandatperiod av två år. Hälften av 
ledamöternas mandattid löper ut varje årsmöte. Etikrådet utser inom sig en ordförande och en 
sammankallande. Etikrådet ansvarar för utformningen och, vid behov, förändring av de etiska 
reglerna samt den klagomålshantering som beslutas om vid årsmöte. Regler och 
klagomålshantering utformas inom ramen för EAGT:s standard. För förändring av etiska 
regler, se §14. 

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls i mars månad. Kallelse till årsmöte jämte föredragningslista samt 
årsmöteshandlingar utskickas till föreningens medlemmar senast tre veckor i förväg. Av 
medlem väckt förslag, som inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet, ska tas upp 
på föredragningslistan till årsmötet. Förslag som inte tagits upp på föredragningslistan 
föranleder inte beslut, om inte årsmötet så bestämmer. 

Följande ärenden ska behandlas vid årsmötet: 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två personer som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll och fungera

som rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av föredragningslista



7. Föregående årsmötesprotokoll anmäles för kännedom.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för

det föregående verksamhetsåret
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av etikråd
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
17. Fastställande av medlemsavgifter
18. Övriga frågor

§ 12 EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen eller då minst tio röstberättigade medlemmar så 
begär. Kallelse till extra föreningsmöte utskickas minst tre veckor före mötet. 
På extra föreningsmöte behandlas endast ärenden som tagits upp i kallelsen. 

§ 13 OMRÖSTNING PÅ FÖRENINGSMÖTE ELLER ÅRSMÖTE
Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Rösträtt har varje registrerad medlem som 
fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen. Medlem äger rätt att rösta med fullmakt för 
högst tre andra röstberättigade medlemmar. Fullmakter granskas av utsedda justerare. Beslut 
fattas med enkel majoritet i alla frågor. Undantag se §§ 13, 14 och 15. Vid lika röstetal äger 
mötets ordförande utslagsröst. Vid val skall lotten avgöra. 

§ 14 UTESLUTNING AV MEDLEM
På förslag från etikrådet kan styrelsen utesluta medlem, som överträtt föreningens etiska 
regler för terapeutisk verksamhet. Styrelsen tar beslut i ärendet så fort etikrådet meddelat sitt 
ställningstagande. Uteslutning av medlem meddelas föreningens medlemmar efter beslutet. 
Medlem som uppenbarligen motverkar SAG:s syften, bryter mot föreningens stadgar eller 
etiska regler kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning får inte ske innan 
medlemmen haft tillfälle att yttra sig. Utesluten medlem äger inte rätt att återfå inbetalda 
medlemsavgifter. 

§ 15 ÄNDRING AV STADGAR OCH ETISKA REGLER
För ändring av föreningens stadgar och etiska regler krävs beslut med två tredjedels majoritet 
av närvarande medlemmar vid föreningens ordinarie årsmöte. Medlem äger rätt att rösta via 
fullmakt för högst tre andra röstberättigade medlemmar. Fullmakter granskas av utsedda 
justerare. 
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Alla ändringar av stadgar och etiska regler genomgår en revidering i samband med EAGT-
ackrediteringen som sker var femte år. Denna revidering innebär att stadgar och etiska regler 
kan behöva anpassas för att möta EAGT:s krav för att SAG ska behålla ackrediteringen som 
svensk NOGT (National Organisation for Gestalt Therapy) i EAGT. 

§ 16 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen kan upplösas endast genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten 
varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 
För beslut fordras tre fjärdedels majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade. Om 
upplösning av föreningen beslutas skall dess medel, fonder och andra tillgångar tillfalla 
medlemmar i föreningen och fördelas lika. 


