Svenska Imagoföreningen

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 – 2012-12-31
Svenska Imagoföreningen är en ideell förening för Imago Relationsterapi, grundad 23
april 2006.
Föreningens syfte är att främja och förmedla information om Imago Relationsterapi
som metod , och att förmedla kontakter till och mellan medlemmar som arbetar med
Imago-metoden.
Föreningen är också kontaktlänk och svensk representant till IRI (Imago Relationship
International) i USA, och arbetar för utveckling, utbildning och kvalitetssäkring av Imago
som metod.
Inträdesavgiften till föreningen är kr 1500:- för certifierade terapeuter, facilitators och
educators.
Den årliga medlemsavgiften för 2012 var kr 350:-, kr 100:- för stödmedlemmar.
Till detta tillkommer USD 15/år för certifierade för medlemskap i IRI.
Medlemsantalet var 2012-12-31: 51 medlemmar varav 32 är certifierade och en är
hedersledamot och 2 stödmedlemmar.
Styrelsen:
Ordinarie ledamöter: Ordförande Mats Willers, vice ordförande Anders Avemo,
sekreterare Suzanne Gieser, ekonomiansvarig Åsa Forssén och Tomas Burvall
Suppleanter: konferensansvarig Cecilia Hörnell, Cilla Ungerth, Helena Kedja och Karin
Eresund
Hedersledamot : Bibbi Kuntze
Under verksamhetsåret 2012 har protokollförda styrelsemöten ägt rum vid 7 tillfällen:
12/1, 8/3, 19/4, 14/6, 24/8, 13/9 och 1/11. Årsmötet hölls 19 februari.
Verksamhetsåret 2012
1. Föreningen ordnade en konferens 20-21 februari med Hedi och Yumi som blev
inställd pga sjukdom (18 anmälda).
2. Vi deltog på psykoterapimässan i Älvsjö 10-12 maj med monter och föredrag av
Eva Berlander, Hannah Engel, Anders Avemo och Suzanne Gieser.
3. På styrelsemöte i juni beslöts att av årsmötet beslutade bidrag till
styrelsemedlemmar för närvaro vid IRIs konferens i oktober skulle gå till Mats
för att närvara vid Summit och konferens i Vancouver .
4. Den 3 augusti hölls ett nordiskt möte i Köpenhamn hos John Hjarsö Mortensen.
Där förutom John Anders, Cilla och Mats deltog från Sverige och Marit och Espen
från Norge. Beslöts om en enklare form av informationsutbyte, liksom att Marit
skulle ta fram ett underlag för att bilda en samrådsgrupp. Något hon gjort och vi
tyckt till om. Det har dock inte kommit vidare.
5. Styrelsen hade 24 augusti ett möte där arbetet med visionsdokumentet fortsatte
liksom vid påföljande telefonmöte. Vision och verksamhetsidé lades ut på vår
hemsida. Mål och aktiviteter kom fram.
6. Arbetet att ta fram uppdaterad workshopmanual på svenska lades ut på Suzanne
Gieser, som färdigställde den i slutet av sommaren.
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7. Hannah och Anders har under vår och höst på söndagseftermiddagar hållit i
Imagoakademin liksom handledning i anslutning till detta. Dessa tillfällen har
lagts ut på hemsidan. Ämnen har bland annat varit Energy Psychology, Emotional
Freedom Techniques (EFT), Emotionally Focused Therapy (EFT också), Paul
Persal hjärtats språk , Redogörelser för workshops i Vancouver, övningar
kopplade till Maya Kollman och Sophie Slades workshop i Helsingör året innan.
8. Anders, Hannah och Mats deltog i summit och konferens i Vancouver i oktober. Vi
framförde våra problem med att få till terapeututbildning i Sverige.
9. Att få till terapeututbildning i Sverige har varit styrelsens huvudproblem under
året. Detta sedan Britt och Helges tilltänkta utbildning i november behövde
ställas in på grund av för få anmälningar. Efter konferensen i Vancouver fördes
en diskussion med IRIs fakultet, Britt, Helge och Jette runt detta.
10. Under året blev föreningen momspliktig, vilket lett till omläggning av årsavgiften
till att bestå av dels en medlemsavgiftsdel dels en serviceavgift.
11. Föreningens ekonomi och medlemsadministration har sköts av Mats Willers mot
fast arvode (500 kr/månad exklusive moms) och ersättning för utlägg.
12. Föreningens hemsida har sköts av Maria Willers mot timarvode (300 kr exklusive
moms)
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