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PsykosyntesFöreningens styrelse bestod inför årsmötet den 27 april 2018 av följande 
ledamöter: 
 
Ordförande  Thomas Lindh  
Medlems ansvarig Thomas Lindh  
Försäkringsansvarig  Lisbeth Knevel  
Ekonomiansvarig Karin Ericsson  
Kommunikationsansvarig Thomas Lindh och Karin Ericsson  
IT-ansvarig Karin Ericsson  
Ansvarig fortbildning Anne Brandt  
Suppleant Ann-Charlotte Palm  
Suppleant  Florence Tullberg Linder  
 
Styrelsens sammansättning har förändrats sedan valberedningens förslag till styrelse antogs 
på årsstämman den 20 mars 2017. Vid det konstituerande styrelsemötet 2 – 3 april lämnade 
Gunilla Boivie styrelsen och Anne Brandt gick från att vara suppleant till att vara ledamot. 
Florence Tullberg Linder gick från ledamot till suppleant i september 2017.   
 
Ansvarsfördelningen, som är något ojämnt fördelad, har gjorts utifrån styrelsens samman-
sättning och att nuvarande administrativa IT-systemet har brister. Antalet ledamöter har varit 
få. Anne Brandt valdes in som suppleant och har, då hon gick in som ledamot, tagit på sig de 
uppgifter som varit möjliga för henne att åta sig. Thomas Lindh tog över administrationen av 
medlemsregistret i samband med förra årsmötet och har fortsatt hantera registret i avvaktan 
på ett nytt IT-system. Arbetet som åligger kommunikationsansvarig har utförts med påtagligt 
stöd av förra styrelsens kommunikationsansvariga Monika Josefsson.   
 
Under verksamhetsåret har nio styrelsemöten hållits: två i Göteborg respektive Stockholm, ett 
i Mullsjö samt fyra styrelsemöten via Skype. Ett extra konstituerande styrelsemöte hölls den 
10 september 2017 i syfte att tydliggöra rollfördelningen utifrån föreningens stadgar gällande 
tecknande av firma och ekonomiskt ansvar. 
 
 

Medlemmar 

Föreningen hade den 20:e mars 2018 177 medlemmar. 

 

Fortbildning och medlemsträffar 

Sommarens fortbildning i Mullsjö vecka 26 var mycket uppskattad. Temat var narcisism: 
Paradise Lost and the Unconscious Desire to Return to the Garden of Eden: A Transpersonal-
Integrative Model of Narcissism. Workshoppen leddes av Kim Shiller och John O'Reilly. Ett 
annat mycket uppskattat event var Psykosyntesens dag. PsykosyntesFöreningen och 
PsykosyntesFörbundet gjorde ett samarrangemang kring psykosyntesens nya världsdag den 
20 september med syfte om att främja psykostsyntesen i Sverige. Eventet hölls i Stockholm 
och Göteborg och började med Assagiolis världsmeditation. Därefter berättade Kenneth 
Sørensen, psykosyntesterapeut och författare, utifrån sin bok Soul of Psychosynthesis; The 



Seven Core Concepts. Kenneth fanns på plats i Stockholm och hans berättelse om syntesen och 
den transformerande vägen dit sändes via videolänk till Göteborg. Kvällen, som vi hoppas ska 
bli en årlig tradition, organiserades av Monika Josefsson och Gunilla Boivie. Årets glöggkväll 
har genomförts i Göteborg och var mycket uppskattad. I Stockholm ställdes glöggkvällen in på 
grund av att få anmält sig. En dag med temat Psykosyntes och Socialtjänst med Marita Lynard 
är planerad till den 18 maj i Göteborg. Planeringen av årets fortbildning i Mullsjö vecka 26 har 
påbörjats. Monika och Gunilla har också tagit fram en workshop med Kenneth Sørensen som 
planeras till i mars nästa år. Flera medlemmar har signalerat intresse av att hålla en temakväll 
under rubriken min syntes. Här har kommande styrelse en kunskapskälla att ösa ur.  

 

Samverkan 

Ett genomgående tema för styrelsen under året har varit samverkan. Både internt i föreningen 
och med omvärlden. Internt har styrelsen påbörjat ett arbete vi gärna vill förespråka. Det finns 
många medlemmar som har specialintressen och gärna engagerar sig i arbetet med att 
organisera aktiviteter, även om de inte sitter i styrelsen. Ett gott exempel är Monika och 
Gunillas arrangemang av Psykosyntesens dag. Ett arbetssätt där engagemang och kunskap tas 
tillvara på detta sätt underlättar, framför allt för en styrelse med få ledamöter. Styrelsen har 
träffat både PsI och PsA för att diskutera gemensamma frågor. Den i vårt tycke viktigaste och 
roligaste samverkan är den med PsykosyntesFörbundet. Vi har mycket gemensamt framför allt 
viljan att sprida psykosyntesen och skapa möjligheter för fortbildning och utveckling för våra 
medlemmar. Styrelsen har haft kontakt med RACS för att hålla sig à jour med vad som händer 
där, ett arbete som fortgår. Föreningen för uttryckande konstterapeuter (SRUK) har kontaktat 
oss med en fråga om samarbete vad gäller att erbjuda medlemmarna utbildning i ekonomi och 
marknadsföring. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har genom Peter Feldt tagit kontakt med 
föreningen utifrån ett önskat samarbete om för att få igenom BOT-avdraget.  

 

IT-projektet 

Styrelsen har tagit in och antagit en offert gällande administrativt IT-stöd, leverantör är Olov 
Agné, Webbverkstaden i Göteborg. Olov är också föreningens IT-konsult. Offerten har jämförts 
med offerter som inkommit genom tidigare offertförfrågningar. Ekonomiska medel finns 
avsatta. Ett antal beslut återstår att fatta inom ramen för offerten, ett arbete som lämnas över 
till föreningens kommande styrelse. Ann-Charlotte Palm står för kontinuiteten i kontakten 
med Olov Agné. 

 

Kommunikation 

Under året har det varit ett fokus på att skapa aktiva virtuella mötesplatser på Facebook. Den 
slutna FB-sidan har blivit en plats där medlemmarna kan kommunicera olika aktiviteter, ställa 
frågor och förmedla klienter. Den öppna FB-sidan är tänkt som en plats som skapar intresse 
för Psykosyntesen. Det krävs ett flöde av inlägg för att hålla intresset uppe på framför allt den 
öppna sidan. Monika Josefsson, som var kommunikationsansvarig i förra styrelsen, har gjort 
ett engagerat arbete med att hålla båda sidorna levande.   



Övriga tankar 

Övriga frågor som stöts och blötts under året är frågan om sekretess på Facebooksidan, frågan 
om en ekonomiskt och innehållsmässigt fördelaktig försäkring samt frågan om hur föreningen 
kan stötta och motivera de som varit studerandemedlemmar en längre tid till att slutföra sin 
diplomering. Till största delen har diskussionerna handlat om att söka aktuell information och 
problematisera frågeställningar i syfte att styrelsen ska vara uppdaterad och inte ta något för 
givet.  

 

Nyhetsbrev 

Ordföranden har under verksamhetsåret skrivit tre Nyhetsbrev. 

 

Etiska nämnden 

Nämnden har inte behandlat några ärenden under året 
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