
Protokoll från årsmötet Svenska Imagoföreningen 

 

Datum; 24 april 2010 

Gamla Stan, Stockholm 
 

 

1. Stämmans öppnande                                                                                               
Suzanne Gieser öppnade årsstämman. 

 

2. Val av ordförande för stämman  

     Till ordförande valdes Hannah Engel. 

 

3. Val av sekreterare 

    Till sekreterare valdes Håkan Mattsson. 

 

4. Fastställande av röstlängd 

    Totalt antal närvarande på stämman var 11 personer. 

 

5. Val av två justeringsmän                                                                                   Till 

justeringsmän valdes Amanda Wibron Vesterlund och Suzanne Gieser. 

 

6. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning                                             
Årsstämman förklarades i ordning rätt utlyst med reservation för mail som inte 

verkar nå fram till alla medlemmar. 

 

7. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och revisionsberättelse                                                                        
Ordförande Hannah Engel föredrog förvaltningsberättelsen. Resultat och 

balansräkning gicks igenom. Årsstämman beslutade att fastställa resultat och 

balansräkning. Värt att notera är att medlemsavgifterna har ökat och att den 

Svenska Imagokonferensen som genomfördes hösten 2009 klarade budget. 

 

8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust                                    På 

årsstämman beslutades att utifrån föreningens vinst i år avsätta 5 000:- till en fond 

varifrån medlemmar kan ansöka om bidrag tex. för flygbiljetter i samband med den 

årliga internationella Imagokonferensen. Det beslutades också att delar av vinsten 

ska gå till att genomföra Imago konferens hösten 2010. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna                                
Årsstämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för år 2009. 

 

10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter                     Sittande 

kvar; Hannah Engel, ordförande 50%. Suzanne Gieser, ordförande 50%.  Håkan 

Mattsson, ett år kvar. Bibbi Kuntze, Hedersledamot 

    Nyval på två år; Martin Ålund och Satu Hirsch. Till suppleanter valdes 

på ett år: 
    Cecilia Hörnell och Åsa Forssén. Årsstämman beslutade enhällig förslaget. 

 

11. Val av revisor och revisorsuppleant                                                                                             
Årsstämman beslutade enhälligt att behålla nuvarande revisor. 
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12. Val av valberedning                                                                                        

Årsstämman valde Anders Avemo, Amanda Wibron Vesterlund och Mats 

Willers. Samtliga tre valdes på ett år.   

 

13. Beslut om medlemsavgiftens storlek                                                               Det 

beslutades att höja medlemsavgiften för år 2010 till 350:-. En höjning med 50:-. 

För stödmedlemmar kvarstår avgiften på 100:-. Inträdesavgiften på kronor  1 

500:- kvarstår för certifierade Imagoterapeuter och Imagocoacher. 

 

14. Övriga ärenden                                                                                                     

För nya styrelsen finns ett antal frågor med fokus inför år 2010. 

Certifieringsfrågan är prioriterad, innan den är klarlagd är det inte möjligt att 

utbilda nya Imagoterapeuter i Sverige. Kommande Imagokonferens i Sverige. 

Påbörja forskning utifrån Imago Relationsteori. Mer struktur för att utveckla 

Svenska Imagoföreningen, tex. genom att tillsätta arbetsgrupper med tydliga 

syften och konkreta mål.  

 

15. Övriga beslut  
            Det beslutades att styrelsen tillsammans ska göra en genomlysning över hur 

styrelsen ska arbeta.                                                                                                 

   

            Det beslutades på årsstämman att Mats Willers tar över rollen som kassör för 

föreningen. Svenska Imagoföreningen köper tjänsten av Mats Willers 

handelsbolag Hjärtaboda HB att sköta ekonomin för 500 kr/månad exklusive 

moms. Hannah Engel, Suzanne Gieser och Mats Willers har rätt att teckna 

föreningens firma var för sig.    

  

            Mats Willers erbjuder sig också att hantera deklarationen för Svenska 

Imagoföreningen. 

 

16. Årsmötet avslutas 

 

  Stockholm 2010-05-12 

  Vid protokollet 

 

 

 

  Håkan Mattsson 

  Sekreterare 

 

 

 

 

 Suzanne Gieser    Amanda Wibron Vesterlund 
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