PSYKOSYNTESFÖRENINGENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Psykosyntesföreningens styrelse har efter årsmötet den 30 mars 2012 bestått av
följande ledamöter:
Ordförande: Kicki Karlsson (avgick 31/7 2012, ersattes av vice ordförande
Marie Peters)
Vice ordförande: Marie Peters
Styrelseledamot: Ingemar Hahn
Styrelseledamot: Ulf Carlsson ( avgick 31/7 2012)
Styrelseledamot: Elisabeth Garhorn, medlems ansvarig
Styrelseledamot: Maria Håkansson, web ansvarig
Suppleant: Lena Larsson, ekonomi ansvarig
Suppleant: Bo Stenhammar (avgick 31/7 2012)
Under verksamhetsåret har det genomförts 6 styrelsemöten, varav 4
Skype/Telefon möten samt två ordinarie möten i Göteborg.
Viktiga händelser under året
Hemsidan
Under âret har vi fortsatt jobbat med hemsidan, för att få den mer tillgänglig för
våra medlemmar. Den nya medlemsdatabasen är nu i bruk och integrerad med
ekonomissystemet detta underlättar arbetet med medlemsavgifter etisk försäkran
och försäkring . Även hanteringen av mail och utskick av nyhetsbrev har
underlättas.
Hemsidan skall vara ett forum för våra medlemmar, där man som medlem kan
vara aktiv och hålla sig informerad.
Medlemsregistret
Per den 18/4-13 har vi 155 registrerade medlemmar vilka betalat avgiften för
2013. Av dessa är 121 diplomerade terapeuter och 34 terapeuter under
utbildning. Eftersom vi har en ny medlemsdatabas kan denna siffra ändras något,
vi har 6 personer som ännu inte registrerats, men som är på väg in i den nya
databasen. Vi har förfrågningar regelbundet frân medlemmar som vill förnya sitt
medlemsskap och ser en ökning av medlemsantalet framöver.
Detta kan jämföras med förra årets siffror då vi hade 158 registrerade
medlemmar och 39 terapeuter under utbildning.
Kommunikation
Marknadsföring
Under det gågna verksamhetsåret har styrelsen diskuterat hur vi på bästa sätt kan
föra ut psykosyntesen i Sverige, hur vi kan nå ut till vården, hur vi kan attrahera
allmänheten med föreläsningar på olika platser i landet.
Utbildning för medlemmar

Många av våra medlemmar erbjuder vidareutbildningar och för att främja
deltagande på kurser har vi erbjudit en reducering av kursavgiften för
medlemmar, då kursen har en direkt anknytning till psykosyntes yrket.
Medlemmar har också möjlighet att annonsera sina kurser på hemsidan.
Nyhetsbrev
Under verksamhetsåret har 2 nyhetsbrev skrivits av ordf Marie Peters .
Facebook
Vâr interna facebook grupp blir mer o mer aktiv och delar länkar och
information mellan medlemmar.
Medlemsaktiviteter
Ulla Andrên har föreläst i Göteborg och presenterat sin doktorsavhandling på en
medlemskväll.
Eva Sanner har presenterat sin parterapiutbildning även detta i Göteborg.
I samband med julglögg på PsI och PsA var PsF också deltagande.
PsF deltog via Lena Larsson på en hälsomässa i Kungälv.
Ny ekonomi tjänst
Ett externt bokförings företag har anlitats för ekonomiadministration.
Övrigt
Delar av PsF styrelse var deltagare pâ Världskongressen i Rom i Juni 2012, med
temat ”Psychosynthesis in the World” samt efterföjande workshop i Florence i
Casa Assagioli, Assagiolis fd hem numera utbildnings center med tillhörande
arkiv.
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