
PsykosyntesFöreningens Verksamhetsberättelse 2016 - 2017 
 
 
PsykosyntesFöreningens styrelse har efter årsmötet den 18 april 2016 bestått av 
följande ledamöter: 
 
Ordförande    Ann-Charlotte Palm 
Medlems- och försäkrings-  
   ansvarig   Elisabeth Gruneau  
Ekonomiansvarig  Thomas Lindh 
Kommunikationsansvarig Monika Josefsson 
IT-ansvarig   Florence Tullberg Linder 
Ledamot   Gunilla Boivie 
Ledamot   Sara Nordenstam 
Suppleant   Sören Ljunglöf 
 
Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits: två arbetshelger i Göteborg resp. 
Stockholm och fem styrelsemöten via Skype.  
I oktober 2016 hölls en extra föreningsstämma via Skype för att välja in ytterligare en 
medlem i valberedningen. 
 
Medlemmar 
Föreningen hade den 5:e mars 2017 184 medlemmar. 
 
Styrelsens arbete under året: 
 
Fortbildning och medlemsträffar 
För att stärka medlemmarnas möjlighet att fördjupa och bredda sin verksamhet har 
styrelsen under verksamhetsåret planerat och genomfört två fortbildningar och sex 
medlemsträffar. En tre-dagarskurs med titeln ”Woman/Man/Human – Eros in Therapy” 
genomfördes i Mullsjö under juni 2016 med Dermod Moore som lärare och en helgkurs 
på temat ”Introduktion till beroendeproblematik: Psykosyntes + 12-stegsprogrammet” 
hölls i Göteborg i september 2016 med Dr Saphira Bjørnå.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret planerat en fortbildningskurs med titeln 
”Narcissism – The Freedom of Responsibility” som kommer att hållas i Mullsjö i juni 
2017. Lärare på denna kurs blir Kim Shiller och John O’Reilly. 
 
Arbetet med en längre fortbildningskurs om psykosyntesteori som påbörjades under 
förra verksamhetsåret har fortskridit, men har nu pausats.  
 
Medlemsträffar om ”Att arbeta med unga vuxna” hölls i april 2016 i Stockholm och 
Göteborg, med Lena Runge som talare. Under hösten 2016 och inledningen av 2017 har 
fyra medlemmar (Anna Skevik, Michael Wolde, Victoria Stridh och Livia Frischer) 
berättat om hur de arbetar med psykosyntes i kombination med annan kunskap under 
rubriken ”Min syntes”. Dessa kvällar har alla hållits i Göteborg. Vidare har PSF 
arrangerat glöggmingel i samarbete med PsykosyntesInstitutet och 
PsykosyntesAkademin i Göteborg respektive Stockholm. 
 



Planering har startat för en gemensam kväll för nätverkande och lärande/inspiration 
tillsammans med Psykosyntesförbundet. Denna kväll kommer att arrangeras i 
Stockholm och Göteborg. 
 
Det under förra året inledda samarbetet med PsykosyntesInstitutet och 
PsykosyntesAkademin kring fortbildning och kvalitetssäkring av vår yrkesgrupp har 
fortsatt.  
 
IT-system 
Under förra verksamhetsåret inledde styrelsen ett arbete med att kartlägga nödvändiga 
förändringar och förbättringar av IT-system för medlemshantering och hemsida. En 
förstudie har gjorts och alternativ till lösningar har kartlagts och utvärderats. 
Utvecklingsarbetet kommer att inledas inom kort.  
 
Försäkring 
En genomgång av föreningens medlemsförsäkring hos Folksam har gjorts tillsammans 
med försäkringsbolaget. Förutsättningarna för försäkringen har klargjorts och 
informationen på hemsidan har uppdaterats. Genomgången har resulterat i 
identifikation av områden där fortsatt diskussion med försäkringsbolaget bör ske med 
syfte att bättre anpassa försäkringen till medlemmarnas behov. Anteckningar 
överlämnas till nästkommande styrelse. 
 
Kommunikation 
Under året har en broschyr för potentiella nya medlemmar skapats och tryckts. Ett 
informationsblad till eventuella klienter har också färdigställts. Både broschyr och 
informationsblad finns tillgängliga på Psykosyntesföreningens hemsida. 
 
En öppen Facebooksida för Psykosyntesföreningen har skapats och lanserats.  
 
Diskussion med RACS 
Under året har samtal startat för att stärka länken mellan Psykosyntesföreningen och 
RACS, Register för Auktoriserade Counsellors i Sverige, i syfte att stärka vår yrkesgrupp. 
 
Nyhetsbrev 
Ordföranden har under verksamhetsåret skrivit fyra Nyhetsbrev. 
 
Etiska nämnden 
Nämnden har inte behandlat några ärenden under året. 
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