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Protokoll för årsmöte för Södra Sveriges Förening för Systemisk terapi och Familjeterapi, 

tisdagen 14 februari 2017. 

1. Årsmötet förklarades öppnat. 

2. Ulf Korman valdes till ordförande för årsmötet. 

3. Marcus Westergren valdes till sekreterare, Jocelyn Korman och Simon Bloomfield 

valdes till justeringspersoner. 

4. Årsmötet fann att det utlysts enligt stadgarna. 

5. Dagordning godkändes med tillägg i övrig punkt, Marianne Lundquist-Öhrn ville 

diskutera strategier för att marknadsföra familjeterapin. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 lästes upp och delades ut. Denna godkändes 

utan ändringar. 

7. Revisionsberättelse för 2016 lästes upp. 

8. Ronny redogjorde för ekonomin. Vi har ganska mycket pengar på kontot. De kommer 

bl a från välbesökta föreläsningar. Föreningens syfte är inte att gå med ekonomisk 

vinst och därför har man beviljat sponsring för att vara med på konferenser och 

vetenskapliga symposium.  

Torsten lyfte i samband med revisionsberättelsen upp frågan om att bjuda in till 

föreläsningar som når många för att det kan finansiera föreningens verksamhet. Detta 

tas med till styrelsearbetet för nästa år. 

9. Nästa års budget förevisades.  

10. Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade 

också ansvarsfrihet för gångna året. 

11. Val av styrelse.  

Per Martinsson valdes till ordförande och Ronny Axelsson valdes till kassör, att var 

för sig teckna föreningens firma för det kommande året. 

Omval: Simon Bloomfield, Jocelyn Korman och Ulf Korman. 

Nyval: Malena Cronholm-Noicer, Antonija Andersson och Marcus Westergren. 

Frågor kring stadgarnas tydlighet diskuterades och uppgiften att förtydliga dessa gavs 

till styrelsen. Vidare väcktes frågan om styrelsen borde väljas på 2 år så att inte alla 

väljs samma år. Styrelsen får jobba fram ett nytt förslag. 

12. Ronny Axelsson är vår representant i riksstyrelsen. 

13. Torsten Ohlsson och Raija Lantzing valdes till revisorer för kommande år. 

14. Att ingå i valberedning till nästa år valdes Ulla Carnehult Lindberg, Birgitta Persson 

och Mats Höjing. 

15. Årsavgiften lämnas oförändrad, 275 kr och 100 kr för heltidsstudenter och icke-

arbetande pensionärer. 

16. Inga motioner är inkomna. 

17. Information gavs om planering för året, vad som är i görningen. Separat information 

kommer inför dessa tillfällen. 

18. Övriga frågor. 

Marianne Lundquist-Öhrn lyfte frågan om hur man kan marknadsföra familjeterapin. 

Många var engagerade i samtalet och utryckte både pessimism och optimism. 
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