Protokoll för Årsmöte
Plats och tid: Digitalt möte den 11 mars 2021 kl 17.30- 18.15

1. Lisa Koser öppnar årsmötet
2. Val av mötesordförande, sekreterare samttvå justera re, tillika rösträknare
Ordförande: Karin Oldegård-Ljunggren
Sekreterare: Caroline Radetzky
Justerare och rösträknare: Giusi De Santi och Jörgen Hedälv
3. Har mötet utlysts stadgeenligt?
Ja, 8 veckor innan årsmötet skickades kallelse på hemsida och till alla medlemmar.

4. Godkännande av dagordningen
Ja

5. Lisa Koser redovisar föreningens verksamhet och aktivitet under 2020 (se bifogad
verksamhets berättelse)
11 personer som träffats regelbundet under 2020 i digitala möten. Flera aktiviteter.
20/2 deltog Johan Wallmark på temat"Erfarenheter och tankar från ett arbetsliv" och under
samma kväll hade vi även bokbytarkväll i samband med svsterncafet.
12/3 deltog Karin Oldegård-Ljunggren på temat "Svåra föräldrasamtal i skolan"
Därefter kom pandemin
17/9 deltog Emmelie Lund och Lena Bergstedt från Ung Station.
12/11 deltog Alessandra Greco och Giusi De Santi på temat "Teori och praktik i en italiensk
systemisk kontext- ett samtal om förhållningssätt och syn på förändringsarbete"

Den 3/12 hade vi även ett inplanerat svsterncafe som ställdes in pga sjukdom och bokades

därefter in i februari 2021. Under 2020 hade vi även planerat in afterwork vid ett par tillfä llen
under året men detta ställdes in pga. pandemin. Årets hästfest fick ställas in pga pandemin

och vi hoppas att kunna genomfö ra en fest under 2021.
Höstens höjdare ställdes in- Rolf har skickat in

två filmer vi får använda. Vi har börjat

planeringsarbete med Rolf och Egil samt med Paolo Bertrando.

En stående punkt på dagordningen kring styrelsens arbete är att verka för att fortsatta arbeta
fram mer tydlighet kring hur informationsflödet ska gå mellan styrelsen och medlemmarna
Samtal kring hur vi kan ställa om och också bli mer digitala. ex poddar. Överlag försöker vi
kommunicera arrangemang via våra sociala kanalert ex Facebook, Twitter och Youtube.
Under året har Susan Hanshoff förutom sitt styrelseuppdrag i FFST, varit vår representant i
riksstyrelsen SFFT.
Riksföreningen SFFT finns med i Sam rådsforum för psykoterapi med en representant från
FFST. Hasan Durna
Monica Hedenbro uppmärksammades som årets familjeterapeut.
Vi har 864 personer registrerade på Facebook.
Medlemsantalet är en fortsatt viktig fråga att jobba med.
Sammantaget har föreningen har ställt om och inte ställt in så mycket under året som gått
vilket vi är glada för.

6. Styrelsens ekonomiska redovisning
Kari Kamsvåg (kassör) redovisar föreningens ekonomi.
Det har inte varit så mycket ekonomisk aktivitet. Vi har gått -14078 kr för löpande kostnader
Mindre medlemsantal. Vi behöver fler som engagerar sig.
Redovisningen godkänns genom att ...

7. Revisorernas rapport
Görel Fred och Mårten af Ekenstam har läst igenom rapporten och har inget att anmärka. Den
är bra gjord.

8. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret?
Ja,
9. Val av ledamöter till styrelsen för kommande verksamhetsår Valberedningen Karin
Oldegård-Ljunggren och Monika Nilsson föredrar förslag på ledamöter.
Ledamöter som är valda för två år:
Alessandra Greco väljs på 2 år 2021 dvs fram till årsmötet 2023
Susanne Hanshoff väljs på 2 år 2021 dvs fram till årsmötet 2023
Lisa Carlsson väljs på 2 år 2021 dvs fram till årsmötet 2023 Lisa Carlsson kommer som ny. Lisa
jobbar som familjebehandlare i Upplands Väsby ( 3 år) Ericastiftelsen.

10. Val av kassör för kommande verksamhetsår
Omval av Kari Kamsvåg väljs in på ett år. Godkänns.

10 b Val av ordförande
Lisa Koser väljs in för fortsatt ordförandeskap i ett år til I.

11. Val avtvå revisorer
Omval av Görel Fred och Mårten af Ekenstam väljs på ett år till.

12. Val av ny valberedning
Monika Nilssson och Karin Karin Oldegård-Ljunggren väljs i ett år till.

13. Budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Kari informerar att vi inte ska ändra medlemsavgifter 375kr för fullt betalande och 275 kr för
studerande. vi ska köpa in plattform zoom eller teams. inga större kostnader.
Vi röstar för att vi behåller samma för medlemsavgiften.

14. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.

15. Övriga frågor
Karin årsmötet tillägg i§ 8 minimum 7 och
§9 årsmötet beslutar för att få in rullande schema och att inte alla slutar på en gång

§6 Årsmötet beslutar
Årsmötet godkänner detta förslag från styrelsen.

Lisa går in och ändrar stadgarn a på hemsidan.

Avtackning styrelsemedlemmar Sun Kratz Frisk, Mette Åkerhielm och Caro line Radetzky
Avtackning är planerad i juni
Vi avslutar med att skänka våra tankar till lngegerd W irtberg och hennes familj efter hennes
bortgång.

16. Mötets avslutande
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