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Verksamhetsberättelse 2019-01-01 – 2019-12-31 

Svenska Imagoföreningen är en ideell förening för Imago Par- och relationsterapi, 
grundad april 2006. 
Syftet är att förmedla information om Imagos 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. 
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. Under året övergick IRI, Imago Relationships 
International, till IRW, Imago Relationships Worldwide, som medför många favörer vid 
olika globala och internationella sammankomster. De medel som tagits in från 
certifierade medlemmar om $20 för medlemskap omvandlades därmed till en gåva till 
IRW.  
 
Medlemsantalet 2019-12-31 var 53 varav 20 certifierade, 8 stödmedlemmar och en 
hedersledamot.  

På årsmötet 7 april valdes följande 

Styrelse: 

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande Mats Willers på ett år och som kassör på två år, sekreterare Suzanne Gieser 
ett år kvar,  

Anna Odén på två år och Annika Sibring ett år kvar,  

Suppleanter: Anne-Li Thor, Suzanne Pärlhamn, Tomas Burvall och Åsa Olsson  

Hedersledamot: Bibbi Kuntze  

Revisor: Richard König 

Valberedare: Jessica Hård 

Under 2019 har protokollförda styrelsemöten ägt rum vid 9 tillfällen: 29/1, 29/2, 7/4, 
7/4, 6/5, 18/6, 26/8, 22/10 och 27/11. 

Verksamhetsåret 2019: 

1. Styrelsen har lagt ner mest energi på att förbereda för 2019 års utbildning av 
terapeuter.  
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2. 20–21 januari genomfördes den första delen av den första handledarutbildningen 
i Sverige under ledning av John Hjärsø Mortensen. Från föreningen deltog Annika 
Sibring, Jessica Hård, Suzanne Gieser och Tomas Burvall. 

3. Informationsmöte om Imago och utbildningar till terapeut och facilitator hölls på 
Hälsans hus 21 januari av John med fem deltagare. Mats Willers ledde 
tillsammans med Suzanne Gieser ett informationsmöte i Hälsans hus 21 maj med 
två deltagare. 

4. Första modulerna om fyra dagar (28 november – 1 december) för att bli terapeut 
genomfördes med 10 terapeuter under ledning av John Hjärsø Mortensen i 
PsykosyntesAkademins lokaler. Annika Sibring och Suzanne Gieser assisterade. 

 
5. Suzanne Gieser deltog i årets internationella konferens i maj i Wien med 

ekonomiskt stöd om 7362. 12 000 hade reserverats innevarande år av 
föreningen. Stödet möjliggjordes genom Johns givmilda ersättningar till 
föreningen för nedlagda arbetet med organiserandet av terapeututbildningen. 

6. Den 10: juni efter drygt två års kamp med cancer gick Hannah Engel bort 
lämnande oss med stor sorg och saknad. Hon var aktiv in i det sista. Hannah har 
varit den stora inspiratören i föreningen och kämpen för dess medlemmar 
internationellt. Hannah och Anders hem har alltid varit välkommande och många 
träffar och utbildningar har hållits där. Hannah har varit frikostig på alla vis. Med 
den goda kontakten med Jette och Richard Simon har det lett till att åtskilliga av 
oss kunnat delta i den årliga Networker konferensen i Washington DC som icke 
betalande deltagare. Föreningen var representerad vid hennes begravning i 
Bollnäs. 

7. Omorganisationen av IRI har följts av Mats 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 fick den ny juridisk status med nya stadgar och nytt namn IRW 
Imago Relationships Worldwide. 

8. Föreningens ekonomi och medlemsadministration har skötts av Mats Willers mot 
fast arvode (500 kr/månad exklusive moms) och ersättning för utlägg. 

9. Föreningens hemsida harskötts av Maria Willers mot timarvode (300 kr 
exklusive moms). Facebooksidan har skötts av Anne-Li Thor. 

10. Sex informationsutskick gjordes.  

Stockholm 2020-04-05 

Ordförande: 

 

Mats Willers 
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Styrelseledamöter: 

 

Anna Odén  Annika Sibring 

 

Suzanne Gieser 


