Svenska Imagoföreningen
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2010-01-01 – 2010-12-31
Svenska Imagoföreningen är en oberoende idéell intresseförening
för Imago Relationsterapi, grundad i maj 2006.
Föreningens syfte är att främja och förmedla information om Imago Relationsterapi som metod,
och att förmedla kontakter till och mellan terapeuter som arbetar med Imago-metoden.
Föreningen är också en kontaktlänk och svensk representant till IRI (Imago Relationsship
International) i USA, och arbetar för utveckling, utbildning och kvalitetssäkring av Imago som
metod.
Inträdesavgiften till föreningen är kr 1.500:- för certifierade terapeuter och educators (coacher).
Den årliga medlemsavgiften uppgår fn till kr 300:-, kr 100:- för stödmedlemmar.
Till detta tillkommer USD 15/år för certifierad terapeut för medlemskap i IRI.
Medlemsantalet var per 2010-12-31: 53 betalande + 2 stödmedlemmar.
Styrelsen:
Ordförande: Hannah Engel (50%) och Suzanne Gieser (50%)
Övriga Ledamöter: Håkan Mattsson, Martin Ålund, Satu Hirch.
Hedersledamot: Bibbi Kuntze.
Suppleanter: Åsa Forssén, Cecilia Hörnell.
Kassör och administratör: Mats Willers

Under verksamhetsåret 2010 har protokollförda styrelsesammanträden ägt rum vid 6 tillfällen;
16/1, 11/4, 23/5, 12/9, 14/11, samt ett extrainsatt styrelsemöte 12/12.
Verksamhetsåret 2010
1.

Styrelsen gick över från att vara operativ till att indelas i olika arbetsgrupper som tog
på sig olika ansvarområden såsom manualgruppen (Satu), konferensgruppen (Cecilia),
utbildningsgruppen (Suzanne), forskningsgruppen (Åsa). Övriga områden som ansågs
angelägna har varit medlemsaktiviteter, marknadsföring, utveckling av
föreningsarbetet i Södra Sverige samt försäkringsfrågan.

2.

Under året har Anders Avemo och Hannah Engel representerat vår lokala förening i
Atlanta där de utverkade Svenska Imagoföreningens krav på att terapeuter med
Psykosyntes- och Gestalt- utbildning kan bli certifierade om de utbildats av Jette Simon
före 2010, nya regler infördes från 2011.

3.

Föreningen deltog i Psykoterapimässan med monter, föreläsningar och workshops.

4.

Fem medlemmar Anders Avemo, Hannah Engel, Amanda Wibron, Erik Gustavsson
och Cecilia Hörnell representerade Imago Sverige på Psychotherapy Networker
Conference i Washington DC.

5.

Suzanne Gieser och Håkan Mattson representerade Imago på Hälsans Hus i oktober
med föreläsningar och workshops.

6.

Jette Simon höll en vidareutbildning i Imago och familjeterapi i november 2010 med ett
10-tal deltagare.

7.

Styrelsen beslutade att ge hemsidan en ny utformning och ny webbadress
www.imagoforeningen.se, och att ge detta i uppdrag åt Maria Willers.

8.

Styrelsen beslutade också att göra Mats Willers till administrativt ansvarig inom
föreningen.

9.

En viktig fråga som diskuterats är det krav som IRI lagt fram att det skall krävas minst
två avancerade vidareutbildningar per år för att man ska få behålla sin
certifiering. Exempel på sådana som givits i Sverige är Jettes familjeterapikurs i
november 2010 och en svenska Imagokonferensen i januari 2011. Annat som räknas är t
ex imago internationals årliga konferens. Det beslutades att Anders Avemo skulle ta
kontakt med IRI kring hur vi kan samarbeta med IRI kring de uppdateringar som våra
medlemmar kan tillgodoräkna sig.

10. Hannah och Anders, Helge och Britt, samt Rebecca Hultqvist har hållit workshops
enligt IRI krav och Cecilia Hörnell, Per Thor, Eva Berlander, Helena Kedja, Håkan
Matson och Lisa Grubb bland andra aktiva Imago terapeuter har haft värdefulla egna
workshops och har spridit imagoandan.
11. Hitintills har medlemmar i Imago Sverige haft ett utbyte och engagemang med Imago
Estland, Ryssland, Danmark och Norge genom att bl a ge handledning och workshops
samt genom att delta och assistera i workshops.
Förhoppningen är att detta engagemang kan bevaras och öka.
Viktiga händelser under 2011:
Imagoföreningen höll en välbesökt konferens i februari utmärkt anordnad av Cecilia Hörnell
med föreläsare Maja Kolman, Helge Pålsson och Britt Erikson samt Eva Berlander.
IRI internationella konferens som hålls i Köpenhamn 20-22 oktober med Harville Hendrix som
keynote speaker. Det är viktigt att den Svenska föreningen engagerar sig i spridningen av
denna information och att medlemmarna blir rikligt representerade vid konferensen.
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