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Årsmötesprotokoll för Svenska Imagoföreningen 2011-04-03 

 

Närvarande: Suzanne Gieser, Hannah Engel, Anders Avemo, Mats Willers, Cai Bellander, 

Maria Willers, Cecilia Hörnell, Martin Ålund, Anna M. 

 

§1. Årsmötesordförande: Cai Bellander, sekreterare för mötet: Maria Willers. 

§2. Röstlängd upprättades: Suzanne Gieser, Hannah Engel, Anders Avemo, Mats Willers, Cai 

Bellander, Maria Willers, Cecilia Hörnell. 

§3. Justeringsmän: Anders Avemo, Suzanne Gieser. 

§4. Vid frågan om stämman utlysts i rätt ordning blev svaret ett enhälligt: Ja. 

§5. Redovisningshandlingar för det gångna året gicks igenom. 

§6. Verksamhetsberättelsen gavs ut och lästes igenom på årsmötet av närvarande. 

Balans, resultaträkningen har revisorn gått igenom med intyg om att revision är gjord och att 

revisor Per Lindh beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§7. Resultatet som är ett underskott på -17,000 kronor förs över till nästa år. 

§8. Vid frågan om ledamöter får ansvarsfrihet för år 2010 blev svaret enhälligt: Ja. 

§9. Som ordförande valdes: Mats Willers, som ledamöter valdes: Anders Avemo, Suzanne 

Giesel, Cecilia Hörnell, som suppleanter valdes: Cilla Ungerth Jollis, Helena Kedja, 

hedersledamot: Bibbi Kuntze 

§10. Det uppdrogs åt styrelsen att utse revisor och revisorssuppleant. 

§11. Beslut om att medlemsavgiften kommer ligga kvar på 350kr togs. Styrelsen uppdrar sig 

att skriva en budget. 

§12. Som sammankallande i valberedningen valdes: Hannah Engel, till valberedningen valdes 

också: Amanda Wibron Vesterlund 

§13. Övriga ärenden: 

A. IRI-konferens 

Årsmötet anser det viktigt att någon ur styrelsen har möjlighet att närvara på IRI imago 

konferens. Årsmötet beslutade att öka den nuvarande fonden som finns om 5000kr till 7000kr 

(alltså med 2000kr under 2011). Denna fond fördelas av styrelsen själv inom styrelsen och ska 

användas till resebidrag för IRI´s konferenser.  

 

B. Samarbete med Estland och Ryssland 
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Det finns idag ett sambarbete mellan Estland och Ryssland om demokratiprocessen som sker 

på Imagobas. Hannah Engel och Anders Avemo förser Martin Ålund med information så han 

ska ha tillräcklig information och han kommer kontrollera vad som skulle krävas av Svenska 

Imagoföreningen för att gå med i detta EU-projekt. 

 

C. Formulera visionsdokument 

Att formulera ett visionsdokument är en process och något som alltid förändras med tiden. 

Mats Willers kikar på vad Danmarks Imago förening gör idag. Hannah Engel ger Mats 

Willers information om TIM som är en metod att arbeta för att formulera visionsdokument. 

 

D. Samarbete med IRI. 

Ordförande Mats Willers tar tag i och reder ut vilka workshops som är godkända för vidare 

utbildning. Mats tar kontakt med IRI för att reda ut begreppen runt detta.  

 

E. Var går föreningens pengar? 

Till hemsida, bokföring, psykoterapimässa. 

 

F. Nästa Imagokonferens i Sverige? 

Planeras till 2012. Cecilia Hörnell kommer stå för planering av denna. Om möjligt ser 

årsmötet gärna att konferensen ligger i samband med årsmötet. 

 

G. Kommande utbildning inom Imago? 

Tyvärr finns inte tillräckligt med sökande just nu. Viktigt att samarbeta med norden. Styrelsen 

tar på sig att ta reda på information om nordiska utbildningar för att även kunna informera om 

dessa som alternativ på föreningens hemsida. 

 

H. Stadgeändringsförslag 

Ändring av stadgarna: Att kunna utöka suppleanter? Från 2 till 4:a suppleanter? JA. Det 

behövs ett årsmötesbeslut till. 

 

I. Lokala underavdelningar ute i landet? 

Nej hittills är det för få medlemmar för att skapa lokala avdelningar ute i landet. Styrelsen 

beslutar att gå ut med ordentlig information till alla och kunna ha telefonkontakt. Styrelsen 

ska undersöka möjligheterna med Skype. 
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J. Övrig diskussion och information. 

 

 

Suzanne funderar på samarbete med Svenska familjeterapiföreningen. Suzanne och Cai har 

kontakt angående detta och Suzanne undersöker detta vidare om att kunna ha samverkan. 

 

IRI undersöker nu universitetssamverkan. 

 

Martin tog upp och pratade om EU projekt mm. och att det finns mycket som kan höja 

statusen på föreningen men att det gäller att hitta någon... Martin delger föreningen om han 

får någon mer ide runt detta. Bra att hitta en rik aktör. 

 

Hannah tar kontakt med universitetet och frågar om det finns någon forskare som vill göra ett 

projekt inom imago (gärna någon med professor bakom sig). 

 

Martin tog upp och pratade om kyrkan – Sigtuna stiftelsen då han upplever att de har 

tankegångar som är rätt likt Imago. Martin har varit där och berättade om Imago under 15min. 

Summeringen från deltagarna var att den starkaste behållningen var den om Imagometoden 

och ”stolsövningen”. Det finns en potential i kyrkan och kan vara något att spinna vidare på 

för eventuell samverkan. Många ville ha mera information om Imago. Det var aktiva, 

praktiserande präster som jobbade med konst. Martin ville lyfta denna upplevelse... T.ex. 

möte med Sigtuna stiftelsen. Präster vill kanske ha en kurs? Hannah lägger till att det redan 

existerar hos Harville. Martin undersöker möjligheten vidare och om det går bra så besöker 

Martin och någon mer från Imago stiftelsen. 

 

Networker – konferens i Washington 

8st. från Imago var med . Senaste inom psykoterapi finns med ny forskning om bland annat IT 

och ungdomar.  

Ny forskning av Tommy N. om porr, HBT, homo mm. Hur hjärnan ser ut. Och bland annat 

om vad som skiljer kvinnors och mäns hjärnor åt. 

 

§14. Årsmötet avslutas, med att Hannah avtackades för gott arbete med blommor. 
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Stockholm 2011-05-18 

Vid protokollet 

Maria Willers 

Sekreterare 

 

 

Justeras;    

 

 

Suzanne Gieser  Anders Avemo 

 

 

 

 

 


