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Verksamhetsberättelse 2018-01-01 – 2018-12-31 

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 IRI (Imago Relationship International) 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. Efter internationell certifiering tillkommer 20 USD/år 
för medlemskap i IRI, dvs Imago Relationships International, som medför många favörer 
vid olika globala och internationella sammankomster och listning efter certifiering på 
IRI:s hemsida etc. 
 
Medlemsantalet 2018-12-31 var 40 varav 23 certifierade, 8 stödmedlemmar och en 
hedersledamot. 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2018-04-22 består av: 

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande Mats Willers, sekreterare Suzanne Gieser,  

Anna Odén, Annika Sibring och Marie-Louise Larsson  

Suppleanter: Maria Willers och Tomas Burvall  

Hedersledamot: Bibbi Kuntze 

Under 2018 har protokollförda styrelsemöten ägt rum vid 7 tillfällen: 9/1, 30/1, 5/3, 
22/4, 14/8, 15/10 och 20/11. 

Årsmötet hölls 22 april. 

Verksamhetsåret 2018 

1. Styrelsen har lagt ner mest energi på att förbereda för 2018 års utbildning av 
terapeuter.  Speciellt Suzanne som utbildningsansvarig och Anna som skapare av 
flyer.  

2. Informationsmöte om Imago och utbildningar till terapeut och facilitator hölls på 
Stiftelsen Psykosyntes Akademien 20 mars. Mats Willers ledde tillsammans med 
Annika Sibring, Anna Odén och Gunilla Önneby. 10-talet närvarade. John höll 
informationsmöte i anslutning till att utbildningen avslutades 25 november. 
Endast 2 av 6 anmälda på grund av sjukdom och andra orsaker. 
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3. De tre modulerna om fyra dagar (3–6 juni, 16–19 augusti, 22–25 november) för 

att bli terapeut genomfördes med 10 terapeuter och en partner under ledning av 
John Hjärsø Mortensen. Jessica Hård och Mats Willers assisterade. Under tredje 
modulen deltog också Johns hustru Pia. 

 
4. 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. 

 

5. Mats deltog i årets internationella konferens i oktober i Baltimore med 
ekonomiskt stöd om 8000 varav 4000 reserverats tidigare år av föreningen. 
Stödet möjliggjordes genom Johns givmilda ersättningar till föreningen för 
nedlagda arbetet med organiserandet av terapeututbildningen. 

 

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

 

7. Föreningens hemsida har skötts av Maria Willers mot timarvode (300 kr 
exklusive moms) 

 

8. 5 informationsutskick gjordes. Bland annat informerades om den Imago-
anknutna Generationsworkshopen med Claudia och Mikael Luciak- Donsberger, 
som hölls 1–3 juni i Stockholm med 6 föräldrabarn par, varav 3 från Sverige. 

 

9. Styrelsen beslöt också att inte ordna någon egen workshop under året på grund 
av arbetsbelastningen med ordnandet av utbildningen. Styrelsen beslöt också att 
förlägga nästa års egna konferens till hösten på grund av att den internationella 
konferensen har förlagts till 17–19 maj i Wien.  

 

 

Stockholm 2019-03-03 

Ordförande: 

 

 

Mats Willers 

Styrelseledamöter: 
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Anna Odén  Annika Sibring 

 

 

Marie-Louise Larsson Suzanne Gieser 


