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Verksamhetsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31 

 
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.  
Årsavgiften består av medlemsavgift 100 Kr/ år plus serviceavgift 375 Kr/år inklusive 
moms (som går att dra av i deklarationen) dvs 475 Kr/år. Stödmedlemmar betalar 
endast medlemsavgift 100 Kr/år.  
 
Medlemsantalet 2020-12-31 var 50 varav 19 certifierade, 5 stödmedlemmar och 1 
hedersledamot samt 9 av de 10 i pågående utbildning. 

På årsmötet 19 april valdes följande 

Styrelse: 

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande tillika föreningens representant i ICCC Anne-Li Thor Pestel sitter kvar ett år 

Vice ordförande tillika Circle Administrator/Sekreterare Annika Sibring omval ett år 

Kassör Mats Willers, sitter kvar ett år som ledamot 

Medlemsansvarig Anders Collin ett år 

Aktivitetsansvarig Anna-Eva Lohe ett år 

Suppleanter: Utbildningsansvarig Suzanne Gieser samt Suzanne Pärlhamn, Tomas 
Burvall, Karin Jonerot och Anna Odén 

Hedersledamot: Bibbi Kuntze  

Revisor: Richard König 

Valberedare: Förslag till valberedning presenterades i nämnd ordning: Eva Tronelius, 
Marie-Louise Larsson, Astrid Lewison, Åsa Olsson, Åsa Asp, Eva Necander, Jonas Olsson. 
Beslut togs ej om vem som ansvarar för att kontakta dessa, liksom om att informera dem 
om att de i så fall även måste vara medlemmar i föreningen. 
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Under 2020 har protokollförda styrelsemöten ägt rum vid 9 tillfällen: 28/1, 13/2,17/3, 
19/4, 11/5, 23/6,2/9, 12/10 och 25/11. 

Verksamhetsåret 2020: 

1. Året har till stor del påverkats av pandemin vilket bland annat inneburit att 
endast januari månads styrelsemöte kunde genomföras ”IRL”, samtliga övriga har 
skett online. 
Styrelsen har lagt ner mest energi på att förbereda nya strukturer för en framtida 
organisation/kommunikation. Styrelsen har definierat önskade kvalifikation och 
tydliggjort styrelseroller 

2. 28 januari bildade Anne-Li och Suzanne P en arbetsgrupp för det som vi nu 
känner som ”fika-med-Imago”. Under 2020 blev det ett flertal onlineträffar och 
det fortsätter 2021 när vi successivt hoppas återgå till det fysiska formatet. 

3. Inget informationsmöte om Imago har hållits pga. pandemin. 

4. Andra utbildningsmodulen för den grupp av 10 blivande Imago parterapeuter 
som startade november 2019, genomfördes online. Den tredje modulen 
genomfördes IRL 26–27 september på Ekskäret Klustret. Båda under ledning av 
John Hjärsø Mortensen. Annika Sibring och Suzanne Gieser assisterade. På den 
tredje modulen anslöt även Tomas Burvall som assistent. 
 

5. Under året startade Annika Sibring och Suzanne Gieser varsin 
handledningsgrupp för eleverna av pågående terapeututbildning. Dessa uppdrag 
görs under handledning av John Hjarsø Mortensen och inom ramen för Annika 
och Suzannes utbildning till certifierade Imago-handledare. 

 
6. Omorganisationen av IRI har fortsatt följts av Mats och Anne-Li via Zoom-möten. 

Dels i ICCC-cirkeln dels i workshop presenter-cirkeln. Omorganisationen är 
genomgripande och bygger på sociokratisk modell. Den har i omgångar 
förmedlats till styrelse och medlemmar. I juni 2019 fick den ny juridisk status 
med nya stadgar och nytt namn IRW Imago Relationships Worldwide. 

7. Anne-Li tog del av årets internationella konferens vilken i år fick hållas online 
pga. pandemin. Ett ekonomiskt stöd om 3616 kr utgick för biljetten.  

8. Föreningens ekonomi och medlemsadministration har skötts av Mats Willers mot 
fast arvode (200 kr/månad exklusive moms) och ersättning för utlägg. 

9. Föreningens hemsida harskötts av Maria Willers mot timarvode (300 kr 
exklusive moms) totalt 3 timmar. Facebooksidan har skötts av Anne-Li Thor 
Pestel 
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Stockholm 2021-05-14 

Ordförande: 

 

Anne-Li Thor 

Styrelseledamöter: 

 

Annika Sibring  Mats Willers 

 

Anna-Eva Lohe   Anders Collin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


