Svenska Imagoföreningen

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 – 2011-12-31
Svenska Imagoföreningen är en ideell förening för Imago Relationsterapi, grundad 23
april 2006.
Föreningens syfte är att främja och förmedla information om Imago Relationsterapi
som metod , och att förmedla kontakter till och mellan medlemmar som arbetar med
Imago-metoden.
Föreningen är också kontaktlänk och svensk representant till IRI (Imago Relationship
International) i USA, och arbetar för utveckling, utbildning och kvalitetssäkring av Imago
som metod.
Inträdesavgiften till föreningen är kr 1500:- för certifierade terapeuter, facilitators och
educators.
Den årliga medlemsavgiften uppgår fn till kr 350:-, kr 100:- för stödmedlemmar.
Till detta tillkommer USD 15/år för certifierade för medlemskap i IRI.
Medlemsantalet var 2011-12-31: 49 medlemmar varav 32 är certifierade och en är
hedersmedlem plus 4 stödmedlemmar.
Styrelsen:
Ordinarie ledamöter: Ordförande Mats Willers, vice ordförande Anders Avemo,
sekreterare Suzanne Gieser, ekonomiansvarig Åsa Forssén och konferensansvarig
Cecilia Hörnell
Suppleanter: Cilla Ungerth och Helena Kedja
Under verksamhetsåret 2011 har protokollförda styrelsemöten ägt rum vid 6 tillfällen:
16/1, 6/2, 19/5, 25/8, 6/10 och 1/12. Årsmötet hölls 3 april.
Verksamhetsåret 2011
1. Föreningen ordnade en konferens 28-29 januari. Första dagen höll Maya Kollman
seminarium med rubriken ”Enemies and Allies: The journey through Change”.
Britt Erikson och Helge Poulsen berättade under rubriken ”Imago och hjärtat” om
forskning runt hjärtat och dess egna ”hjärna” och Eva Berlander avslutade andra
dagen med ett föredrag med titeln ”Tänd din hjärna! Framgångsnycklar för
kärleksfulla relationer”. Vi hade också ett kortare grupparbete i kommunologform över några olika ämnen som berörde föreningens verksamhet. 27 personer
deltog exklusive föreläsare. 2 var stödmedlemmar och 3 var externa.
2. Det har klarlagts vilka workshops som berättigar som grund till utbildning till
certifierad terapeut. Endast två sådana har hållits under året inom landets
gränser. Planerad start av utbildning till terapeut har måst ställas in på grund av
för få anmälningar. Av uppdaterade utbildningsmaterialets tre moduler har två
nu kommit i tryck på svenska och har kunnat köpas till självkostnadspris 200
kr/modul, vilket också skett.
3. Styrelsen hade 25 augusti ett längre möte där även suppleanter var med. Arbetet
med ett visionsdokument påbörjades. Vidare beslöts att av årsmötet beslutade
bidrag till styrelsemedlemmar för närvaro vid IRIs konferens i oktober skulle
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fördelas med 2000 kr var till Anders, Helena och Åsa. Beslöts även att genomföra
workshop 20-21 februari 2012 med Hedy med titeln ”The Art of Connection”.
4. Arbetet att ta fram uppdaterade workshopmanualer på svenska lades ut på
Suzanne Gieser. Färdigtidpunkt fastställdes till senast i slutet av sommaren 2012.
5. Beslut togs att delta i psykoterapimässan maj 2012 med tre föredragshållare: Eva
Berlander, Hannah Engel och Suzanne Gieser.
6. Hannah och Anders höll en utbildningsomgång en söndag i november grundad på
kurs som de och Cai Bellander deltagit i i samband IRIs konferens i Danmark.
Hannah och Anders har också tagit initiativ till vidareutbildning under sex
söndagseftermiddagar under våren 2012 liksom handledning. Dessa tillfällen har
lagts ut på hemsidan.

Stockholm 12 januari 2012
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