
 
 
 
 

Protokoll vid årsmöte för Svenska föreningen för familjeterapi 
161013 
 
 
Årsmötet hölls i Karlstad. 
Antal närvarande: 29 medlemmar  
 
 

§ 1 Årsmötets öppnande 
Årsmötet öppnades av riksstyrelsens ordförande Charlotta Westberg. 

 

§ 2 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Lennart Björk. 

 

§ 3 Val av sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare 

Till mötessekreterare valdes Gudrun Jacobsson och till justerare och tillika rösträknare Cicci 
Callmar och Maria Hols. 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

Lokalföreningarna har 1 röst per påbörjat 50-tal medlemmar: Familjeterapiföreningen Norr 

43 medlemmar 1 röst, FT Mitt Sverige 40 medlemmar 1 röst, Dalarnas familjeterapiförening 

108 medlemmar 3 röster, Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm 

318 medlemmar 7 röster, Famös 69 medlemmar 2 röster, Sydost 54 medlemmar 2 röster, 

Familjeterapiföreningen i västra Sverige 86 medlemmar 2 röster, Södra Sveriges förening för 

systemisk terapi och familjeterapi 75 medlemmar 2 röster, Åland 1 röst.  

  

§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst. 

 

§ 6 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes enligt förslag. 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. Bil 1 



 

 

§ 8 Ekonomisk redovisning 

Den ekonomiska redovisningen föredrogs av kassören Ronny Axelsson. Sammantaget kan 

sägas att det går bra med ekonomin i riksföreningen.  

Den ekonomiska rapporten lades till handlingarna. Bil 2 
Beslutades att till protokollet notera årsmötets glädje över att ekonomin är bra och att 
medlemsantalet har ökat. Årsmötet framhöll att styrelsen gör ett bra och gediget arbete. 
 

§ 9 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen presenterades via mejl, pga akut sjukdomsfall, lästes upp och lades till 
handlingarna. Bil 3 
 

§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet 

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

§ 11 Val av styrelse 

Beslutades att  

till ledamöter för 2 år välja Ronny Axelsson, Jörgen Gunnarson, Ulrica Holmbom och 
Charlotta Westberg.  
Kvarstående ledamöter för ytterligare 1 år är Susan Hanshoff, Kerstin Lodén Gustafsson, 
Ann-Helen Nilsson och Lena Lang. 
 

§ 12 Val av ordförande  
Beslutades att 
till ordförande för 1 år välja Charlotta Westberg.  
 

§ 13 Val av kassör 
Beslutades att  
till kassör för 1 år välja Ronny Axelsson.  
 

§ 14 Val av vetenskaplig sekreterare. Val sker vartannat år.  

Beslutades att  
till vetenskaplig sekreterare för 2 år välja Ingegerd Wirthberg.  
 

§ 15 Val av två revisorer samt revisorssuppleant 

Beslutades att till revisorer välja Rolf Hessel och Ulf Korman samt till revisorssuppleant Tony 
Norman.  
 

 



§ 16 Val av valberedning  

Den tidigare valberedningen står inte till förfogande för ytterligare ett år. Ordförande 

framförde ett varmt tack för ett gediget arbete.  

Inga förslag fanns till ny valberedning. Frågan ställdes i årsmötet men ingen var villig att åta 

sig uppdraget.  

Beslutades att ge riksstyrelsen i uppdrag att uppmuntra lokalföreningarna att komma med 
förslag till valberedning om tre personer för senare beslut i riksstyrelsen.  
 

§ 17 Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande 

verksamhetsår 

Budgetförslaget presenterades av kassören. Satsningar på förlustgaranti och bidrag till 

arbetsgrupper leder till ett underskott. Bil 4 

Beslutades att  
medlemsavgiften för verksamhetsåret 2017 fastställs till 200 kr för ordinarie medlem och 
150 kr för pensionär och heltidsstuderande.  
Beslutades att  
budgeten fastställs enligt förslag. 
 

§ 18 Stadgeändring § 8 sfft´s stadgar 
2011 ändrades funktionen utbildningssekreterare till informationssekreterare genom ett 
beslut i riksstyrelsen. Ändringen sågs som en anpassning till faktiska arbetsuppgifter, som 
utökats med bl.a ansvar för sfft´s hemsida. Någon ändring av sfft´s stadgar har därefter inte 
gjorts. Stadgeändringar skall ske vid två efter varandra kommande årsmöten. Bil 5 
Beslutades att fastställa stadgeändringen enligt förslag.  
Frågan tas åter upp vid årsmötet 2017.  
 

§ 19 Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

§ 20 Övriga frågor  

a) Ingegerd Wirthberg informerade att planeringen för den Nordiska kongressen i maj 2017 

på Island är i full gång. Det efterlyses work shop till kongressen och Ingegerd Wirthberg 

uppmanar årsmötesdeltagarna att sprida detta och att gärna anta utmaningen. Ingen 

kostnadsersättning utgår. Det är möjligt att söka bidrag ur olika fonder. Ett förslag som 

skickades vidare till riksstyrelsen är att riksföreningen kan ge ett ekonomiskt bidrag till 

den som planerar att delta med en work shop.  

 

 



b) En uppmuntran lämnades från Ingegerd Wirthberg till lokalföreningarna att bilda lokala 

arbetsgrupper kring olika frågor. Frågorna kan vara av lokal karaktär eller handla om 

riksföreningens verksamhet. Ett sådant åtagande är avgränsat och blir därför oftare 

möjligt att fler kan delta i.  

  

§ 19 Årsmötets avslutande 

Ordförande avslutade årsmötet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Björk   Gudrun Jacobsson 
ordförande   sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cicci Callmar   Maria Hols André 
justerare    justerare 


