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Verksamhetsplan 2021-01-01 – 2021-12-31 

 
Svenska Imagoföreningen är en ideell förening för Imago Par- och relationsterapi, 
grundad april 2006. 
Syftet är att förmedla information om Imago Par- och Relationsterapins teori och metod 
samt att förmedla kontakter mellan medlemmar som arbetar med Imago och att 
förmedla kontakter mellan Imagoterapeuter och coacher/facilitatorer och klienter. Som 
ett led i detta arbete arrangerar också föreningen utbildningar för blivande Imago 
Parterapeuter, liksom erbjuder workshops/fortbildning för sina medlemmar. 
Föreningen är också associerad med IRW (Imago Relationships Worldwide) och på detta 
sätt samarbetar med Imago över hela världen. 
Imagoföreningen arbetar för utveckling, utbildning och kvalitetssäkring av Imagos teori 
och metod 
 

Plan för verksamhetsåret 2021:  

1. Ny utbildningsstart av blivande Imago parterapeuter under ledning av John 
Hjarsö Mortensen är planderad med start november 2021 

2. Anne-Li Thor har intervjuat John och filmen finns på föreningens facebooksida. 
Tanken är att den ska utgöra informationsmaterial om såväl Imago som 
kommande utbildningsstart 

3. Vi har gjort det möjligt att teckna sig för nyhetsbrev via föreningens hemsida och 
facebook sida. Detta är ett sätt att hålla mer löpande kontakt med medlemmar 
och intressenter utanför aktiviteter 

4. Vi fortsätter med de månatliga ”Fika-med-Imago” träffarna, vilka vi hoppas 
successivt kan återgå till IRL format när pandemin klingar av 

5. I januari genomfördes en 2 timmars online-workshop med Håkan Mattsson på 
temat ”Otrohetens olika ansikten” och i slutet av året planeras för en längre (2 
halvdagar) workshop på samma tema 

6. Anna-Eva Lohe undersöker tillsammans med några ur sin utbildningsgrupp 
möjligheten att genomföra ett parseminarium i Stockholm under senhösten. 
Ledare John Hjarsö Mortensen 

7. Ett nytt samarbete påbörjas med danska ILO i syfte att skapa cirklar för kontakt, 
community och handledning, så att vi enkelt kan mötas online och dela 
erfarenheter och ny inspiration. 

8. Vi fortsätter att delta i månatliga möten med ICCC för att hålla oss ajour med det 
internationella arbetet, och utöka våra möjligheter till samverkan 

9. Under 2021 uppdaterar vi hemsidan imagoforeningen.se  
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10. Vi initierar regelbundna imago-informationsmöten där vi vänder oss till par som 
är nyfikna på att börja i imagoterapi såväl som personer intresserade av 
utbildningen till imagoterapeut. Via zoom såväl som irl. 

11. 16–18 maj hålls en världsomspännande ILO samling online. Där vår styrelse 
kommer att vara representerad. 

12. Vi kommer att fördjupa samarbetet med den Danska Imagoföreningen även IRL. 
Samarbetet leds från vår sida av Tomas Burvall. Danska ILO kommer att anordna 
en Imagokonferens på Bornholm i augusti 2022 som vi kommer att kunna delta i. 

13. 30 september -3 oktober hålls årets Internationella Imagokonferens i Pretoria 
Sydafrika. Man kan delta IRL eller online. Alla har möjlighet att delta. 

 

Stockholm 2021-05-09  

Ordförande: 

Anne-Li Thor 

Styrelseledamöter: 

Annika Sibring, Vice ordförande och circle administrator 

Mats Willers, kassör 

Anna-eva Lohe, aktivitetsansvarig 

Suzanne Gieser, suppleant, utbildningsansvarig 
 

Tomas Burvall, suppleant 
 

Anna Odén, suppleant 
 

Karin Jonerot, suppleant 
 

Suzanne Pärlhamn, suppleant 
 

 

 

 

 

  


