
Svenska Imagoföreningen 

 

 
Datum:  19 april 2020 
Tid:  kl.12.15-14.00 
Plats:                 Zoom online  

Kallade: Samtliga medlemmar i Svenska Imagoföreningen  
 

Agenda/Protokoll. 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.  

Föreningsstämman utser ordförande väljs Mats Willers och till sekreterare väljs Annika Sibring 

2. Fastställande av röstlängd 

Mats Willers, Annika Sibring, Tomas Burvall, Suzanne Gieser, Anne-Li Thor Pestell, Karin Jonerot 

Anders Collin 

3. Val av två justeringsmän.  

Föreningsstämman utser till justeringsmän väljs Suzanne Gieser och Anders Collin. 

4. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning.  

Mötet anser att stämman utlysts i behörig ordning, första kallelse gick till medlemmarna den 27 mars 

och det är i enlighet med stadgarna om kallelse 3 veckor före årsstämma. 

5. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året. 

Mats redogör för verksamhetsberättelsen avseende 2019 tillika för budget med utfall för 

verksamhetsår 2019. Stämman föreslår tillägg om bortgångna Hannah Engel betydelse för 

föreningen. Liksom att en runa finns på föreningens hemsida. 

6. Revisorns berättelse. Fastställande av balans- och resultaträkning. 

Mats redogör för revisorns berättelse som innehåller ett beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för år 

2019. Balans- och resultaträkning fastställs. 

7. Beslut med anledning av föreningens förlust om 14.500 för verksamhetsåret 2019 tas. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

Se punkt 6. 

9. Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter till nästa årsmöte. 

Efter redogörelse från valberedningen om förslag till styrelse för kommande verksamhetsår beslutas 

följande ordinarie styrelseledamöter 

Ordförande tillika ombud för ICCC Anne-Li Thor Pestel 

Vice ordförande tillika Circle administrator/Sekreterare Annika Sibring 

Kassör Mats Willers 

Medlemsansvarig Anders Collin  

Aktivitetsansvarig Anna-Eva Lohe 

 

Följande ledamöter väljs som suppleanter 

Utbildningsansvarig Suzanne Gieser 

Tomas Burvall 

Anna Odén 

Suzanne Pärlhamn 

Karin Jonerot 



Svenska Imagoföreningen 

 

10. Val av revisor och revisorssuppleant till nästa årsmöte.  

Till revisor valdes sittande Richard König. 

11. Beslut om årsavgiftens storlek 

Serviceavgiften beslutas fortsatt vara 300kr plus moms 

Medlemsavgiften beslutas höjas från nuvarande 100kr till 200kr from år 2020 

Total årsavgift är således 575 kronor per år – en höjning om 100kr 

12. Val av valberedning – bestående av tre medlemmar för en period om 1 år. 

Förslag till ny valberedning är i nämnd ordning 

Eva Tronelius, Marie-Louise Larsson, Astrid Lewinsson, Åsa Olsson, Åsa Asp, Eva Necander, Jonas 

Olsson  

13. Övriga ärenden 

- Till årsmötet har inte inkommit något ärende som medlem önskar behandlat. 

- Bidrag till styrelsemedlemmar för internationell representation  

  Föreningsstämman beslutar att inga bidrag till styrelsemedlemmar avseende representation av  

  Svenska Imagoföreningen vid internationella sammankomster ska beviljas under verksamhetsår  

  2020. Anledningen är rådande pandemi samt att kostnader för att slutföra avslutande modul av  

  innevarande parterapeututbildning prioriteras. 

14. Tid för nästa ordinarie styrelsemöte  

Beslut tas att nästa styrelsemöte blir kl 18.30 den 11 maj och som Zoom online möte 

15. Årsmötet avslutas 

 

Stockholm 19 april 2020 

 

…………………………………….   

Sekreterare Annika Sibring  

 

Justeras: 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Suzanne Gieser     Anders Collin  


