Göteborg 27 februari 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Psykoterapicentrum Västra Götaland
lokalförening, avseende mandatperioden 30 maj 2018 t o m 22 maj 2019
ORGANISATION
Styrelsens sammansättning:
Ordförande Catharina Gidlööf
Kassör Ingela Kihlberg- Enskog
Sekreterare Marie Svaleklint-Serenban
Ledamot Tomas Wånge
Ledamot Sanni Ewertsson.

Arbetsfördelning inom styrelsen:
Arbetet har skett genom ett årsmöte, ett konstituerande styrelsemöte, samt minst fem
styrelsemöten under höst och vårtermin.
Förutom det har styrelsen haft arbetsgruppsmöten inför de olika
medlemsaktiviteterna, pågående kontakt via e-mail och möten med medlemmarna
genom luncher, seminarier och föreläsningar.
Arbetsgrupper har bildats för att arbeta med olika evenemang. Dock är det så att vi
är en liten samlad styrelse så varje engagemang består vanligtvis av hela styrelsen.
Arbetet i styrelsen har organiserats på så sätt att ordföranden har haft det formella
ansvaret för att sammankalla, och samordna styrelsearbetet, bereda och leda
styrelsemötena.
Ordföranden hade under hösten inte möjligt att delta ordförandemötet inom ramen
för Psykoterapicentrum. Vårt deltagande i detta telefonmöte möjliggjordes av
sekreteraren som vidarebefordrat mötesprotokoll till styrelsen i vårt fortlöpande
samarbete mellan lokalföreningarna och riks PC.
Ekonomin skötts av kassören och sekreteraren har skrivit mötesprotokollen. Alla har
deltagit i det övriga arbetet och engagemanget har varit stort. Västra Götalands
styrelsemedlemmar består av flitiga och engagerade psykoterapeuter.

HEMSIDAN/FACEBOOK/MAILUTSKICK:
Vi har kontinuerligt uppdaterat vår lokala hemsida samt facebook med aktuell
information. Vidare gör vi kontunerliga utskick via mail till alla våra medlemmar för
all aktuell information.
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VERKSAMHETENS INNEHÅLL
Vi har verkat utifrån Psykoterapicentrums tre mål:
1. Att stödja och utveckla psykodynamisk psykoterapi
2. Att verka för kontakt och information mellan legitimerade psykoterapeuter
3. Att verka för information om psykodynamisk psykoterapi till allmänhet och
myndigheter.

ÅRET SOM GÅTT
Maria Bäck valde att avgå, ett år i förtid, som ordförande under årsmötet 2018. Detta
gjorde att undertecknad gick in som ordinarie ordförande fram till kommande
årsmöte 2019, och har precis som övriga styrelsemedlemmar i sittande styrelse tänkt
att sitta kvar ytterligare period.

MEDLEMSMÖTEN
Under hösten 2018 skapade vi två föreläsningar med tillhörande frågestund samt
mingel. Vilka var följande;
-

Stephan Hau, leg psykolog och professor samt Psykoanalytiker (IPA),
föredrog om forskningsläget i Sverige och i relation till övriga nordiska länder
samt Europa.

-

Catharina Engström psykoanalytiker (IPA) föreläser om psykoanalysens
utvecklingsbegrepp och vikten av integrering av vår bisexualitet i mötet med
patienten.

-

Vi har erbjudit medlemmarna en samlande lunch varje månad.

Under våren 2019 har vi två stycken inplanerade medlemskvällar med fokus på den
relationella psykoterapin med inbjudna gäster vilka är;
-

Tomas Wånge, leg psykolog och leg. psykoterapeut, som kommer att föreläsa
om den relationella psykoterapins idéhistoria, dess teoretiska antaganden
samt dess kunskapsbegrepp.

-

Erik Fagerberg, leg. Psykoterapeut, fortsätter att fördjupa det relationella
perspektivet genom en fallbeskrivning.

-

Fortsatta medlemsluncher.

-

Mail och inlägg i sociala medier kring aktuell information. Allt från forskning
till tidningsartiklar som kan vara medlemmarna till nytta.
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FORMELL STRUKTUR
Under tidigare verksamhetsår har styrelsen arbetat för att tydliggöra den strukturella
formen för hur vi önskar arbeta i styrelsen. Denna formella mötesstruktur som
synliggjorts har styrelsen fortsatt tänkt kring och diskuterat under formella former.
Detta har under verksamhetsår skett fortlöpande.
Parallellt ser vi över lokalföreningens stadgar. Vi har några förslag på förändringar
som vi kommer att presentera då detta arbete processats klart.

EKONOMI UNDER 2018–2019
För en detaljerad redovisning av föreningens ekonomi, se bilagda resultat- och
balansrapporter.
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Catharina Gidlööf
Ordförande
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