
PsykosyntesFöreningens Verksamhetsberättelse 2015-2016 
 
 
PsykosyntesFöreningens styrelse har efter årsmötet den 24 april 2015 bestått av 
följande ledamöter: 
 
Ordförande    Ann-Charlotte Palm 
Medlemsansvarig  Elisabeth Gruneau 
Ekonomiansvarig  Sara Nordenstam 
Hemsides & Facebookansvarig Monika Josefsson 
Ledamot   Gunilla Boivie (valdes in på extra stämma 30/9) 
Suppleant   Cecilia Mohammar 
Suppleant   Sören Ljunglöf 
 
Under verksamhetsåret har sex styrelsemöten hållits: två heldags arbetsmöten i Onsala 
resp. Stockholm, ett styrelsemöte i Göteborg och två styrelsemöten via Skype. Vidare har 
arbetsdag kring IT-system, samt arbetsdag tillsammans med PsykosyntesAkademin och 
PsykosyntesInstitutet genomförts. 
I september 2015 hölls en extra föreningsstämma via Skype för att välja in ytterligare en 
styrelseledamot. 
 
Medlemmar 
Föreningen hade den 13 mars 2016 182 medlemmar. 
 
 
Styrelsens arbete under året 
För att stärka medlemmarnas möjlighet att fördjupa och bredda sin verksamhet har 
styrelsen under verksamhetsåret planerat och genomfört två fortbildningar och fyra 
medlemsträffar. En tre-dagarskurs med titeln ”Anxiety as a Pathway to Self” 
genomfördes i Mullsjö under juni 2015 och en helgkurs på temat ”Psykosyntes + 12-
stegsprogrammet” hölls i Stockholm i september 2015. Medlemsträffarna har handlat 
om ”Terapi på distans” och ”Etik i terapeutrollen”. Alla medlemskvällar har hållits i 
Stockholm och Göteborg. 
 
Under våren planeras medlemskvällar på temat ”Att arbeta med unga vuxna i terapi”. 
Styrelsen har också under verksamhetsåret planerat en fortbildningskurs med titeln 
”Woman/Man/Human – Eros in Therapy” som kommer att hållas i Mullsjö i juni 2016. 
Planering av en längre fortbildningskurs om psykosyntesteori har påbörjats. Denna kurs 
förväntas kunna genomföras under 2017. 
 
I december arrangerade PsykosyntesFöreningen i samarbete med PsykosyntesInsitutet 
och PsykosyntesAkademin glöggmingel i Göteborg respektive Stockholm. 
 
Styrelsen har under året fortsatt arbetet med basen för föreningens verksamhet. Arbetet 
med att kartlägga nödvändiga förändringar och förbättringar av IT-system för 
medlemshantering  och hemsida har påbörjats. Ett nytt avtal kring IT-support har 
slutits, liksom nytt avtal kring ekonomihantering med ny leverantör, då vår tidigare 
redovisningskonsult valt att avluta sitt uppdrag.  
 



Ett samarbete kring fortbildning och kvalitetssäkring av vår yrkesgrupp har inletts med 
PsykosyntesInstitutet och PsykosyntesAkademin.  
 
En uppdatering av broschyrer för spridning till potentiella nya medlemmar respektive 
klienter pågår. Broschyrerna kommer att lanseras under våren. 
 
Under hösten 2015 besökte styrelsen Hälsomässan i Älvsjö som ett led i att utvärdera 
vad deltagande i denna eller liknande mässor kan tillföra föreningen och dess 
medlemmar. 
 
 
Nyhetsbrev 
Ordföranden har under verksamhetsåret skrivit fyra Nyhetsbrev. 
 
 
Etiska nämnden 
Nämnden har inte behandlat några ärenden under året. 
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