
 
 Protokoll från årsmöte med Psykosyntesföreningen den 19 april 2013 
 
1    Ordföranden Marie Peters öppnade mötet och hälsade välkommen  
 
2    Marie valdes till ordförande för stämman och Elisabeth Garhorn utsågs att föra protokoll  
 
3    Dagordningen godkändes  
 
4    Cecilia Angelin och Sören Ljunglöf utsågs till protokolljusterare  
 
5    Ludwig Hallberg och Cecilia Mohammar utsågs till rösträknare  
 
6    Frågan om stämman blivit behörigen utlyst bifölls.  
 
7    Röstlängden fastställdes.  
 
8    Lena Larsson föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen för  
räkenskapsåret 2012. 
 
9  Styrelsens ledamöter beviljandes ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 
 
10    Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.  
 
11  Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att tillförfogande stående vinstmedel 167.302 
kronor balanseras i ny räkning. 
 
12  Frågan om arvode för styrelsen och funktionärer: Stämman beslutade enligt följande förslag: 
      900:-+moms, respektive 300:-  för studerande, som är lika med serviceavgiften i föreningen till     
alla styrelsemedlemmar inklusive Suppleanter. 1.000:-+ moms till ordförande i föreningen. 
 
13  Marie föredrog verksamhetsberättelsen för det gångna året. 
 
14  Till ny styrelse valdes 
       
      Elisabeth Garhorn, omval 1 år 
      Dipl psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesInstitutet 
      Mobil 0703-502550  email: garhorn@telia.com 
 
      Maria Håkansson, omval 1 år 
      Dipl psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesInstitutet 
      Mobil 0736- 414433 email: a.maria.hakansson@gmail.com 
 
      Ann Thörnblad, nyval 2 år 
      Dipl psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesAkademien 
      Mobil 0707-471200 email: ann.thornblad@hotmail.com 
 
      Cecilia Mohammar, nyval 2 år 
      Dipl psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesInstitutet 
      Mobil  email: cecilia_mohammar@hotmail.com 
 
      Cecilia Angelin, nyval 2 år 
      Dipl psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesInstitutet 
      Mobil 073-8174761 email: cecilia.angelin@live.se 
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      Ann-Charlotte Ohlsson, nyval 2 år 
      Psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesInstitutet 
      Mobil 073-3937390 email: ohlsson.ann-charlotte@telia.com 
 
      Suppleant Sören Ljunglöf, nyval  
      Psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesInstitutet 
      Mobil 0702-660041 email: soren @egenvilja.se 
 
15   Beslutades att styrelsen själv väljer vem som ska inneha de olika posterna vid ett konstituerande 
       möte inom en snar framtid. Maria Håkansson sammakallande. 
 

16   Medlemmar till Etiska nämnden valdes enligt nedan 
       Charlotte Broms, omval  Leg psykoterapeut, dipl PsA 
       0702-962911  e-post charlotte@broms.biz 
 
       Camilla Witt, omval  Dipl PsI 
       0739-774471  e-post c.witt@telia.com 
 
       Lena Ekwing, omval  Dipl PsA 
       0706-013364  e-post lena@ekwing.se  

17   Till föreningens revisorer valdes 

       Revisor Gunilla Wiklund, nyval   
       0708-160989  e-post gcwiklund@gmail.com 

       Revisorsuppleant, Jan Karlström, omval 1år 
       0706-967531 e-post jan.karlstrom@zeta.telenordia.se 
 

18   Till valberedning utsågs 
       Marie Peters, nyval 
       0733-906740 e-post marie.peters@bluewin.ch 

       Ludwig Hallberg, nyval 
       076-1262932 e-post ludwighallberg@tele2.se 

       Gunilla Wiklund och  Annika Sibring tackades för ett enastående arbete med årets valberedning. 
 
19   Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad årsavgift.  
 
20   Inga motioner eller övriga ärenden hade anmälts till stämman. 
 
21   Ordföranden förklarade stämman avslutad och hälsade de nya styrelsemedlemmarna välkomna. 
  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
………………………………….. 
Elisabeth Garhorn, sekreterare. 
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Justeras: 
 
 
………………………………….. 
Marie Peters, ordförande 
 
 
…………………………………. 
Cecilia Angelin, justerare 

 

…………………………………. 
Sören Ljunglöf, justerare 
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