Svenska Föreningen för Symboldrama

Årsmöte och föredrag 24/2 2018
Årsmöte 11.00 – 11.45
12.00 – 13.00 Gemensam sopplunch
Föredrag 13.00-15.30
”Det
finns mitt
i skogenkommer
en oväntad
glänta som
bara
Ann-Marie
Bertilsson
att berätta
om sitt
hittas
av den somunder
gått vilse”
arbetekan
med
Symboldrama
rubriken:
”Det finns mitt i skogen en glänta som bara kan finnas
Ann-Mari Bertilsson- Om Symboldrama som
av den som gått vilse”
behandling vid sexuella övergrepp
Ann-Mari Bertilsson kommer att utgå från ett arbete hon skrivit om tre klienter
som varit utsatta för sexuella övergrepp. Arbetet skrevs i samband med att
hon skulle sluta på den mottagning där hon under många år arbetat med
personer som varit utsatta för sexuella övergrepp och trauman. Ann-Mari
började arbeta med bildterapi i början på 90 talet och har därefter allt mer
övergått till arbete med symboldrama och visualiserande psykoterapi med
fokus på det inte barnet. Läs gärna Ann-Maries arbete i förväg så får du mer
behållning av föredraget. Texten skickas ut till anmälda via e-post.
Ann-Mari Bertilsson - Leg. sjuksköterska spec. psykiatri med grundläggande
psykoterapiutbildning. Dipl. Bildterapeut och Cert. Symboldramaterapeut

Priset föreläsning är 350 kr för medlemmar, 250 kr studerande och
500 kr icke medlemmar. Sopplunch 100 kr (Restaurant Under Kastanjen)
Sista datum för anmälan 18/2.
Anmälan till helena.kempe@tele2.se Skriv namn och ange lunch
och/eller föreläsning samt önskemål om vegetarisk kost.
Avgift sätts in på pg. 4309027-3 Svenska Symboldramaföreningens
konto. Avgift betalas senast 18/2.

Risling Partners lokaler, Kindstugatan 1, 4 tr, Stockholm.
Portkod 2579. T-bana Gamla Stan.

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Svenska Föreningen för Symboldrama kallas till årsmöte
lördagen den 24 februari 2018 kl 11:00. Lokal: Risling Partners lokaler,
Kindstugatan 1, 4 tr, Stockholm. Portkod 2579. T-bana Gamla Stan.
DAGORDNING
§1 Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
§2 Val av ordförande för årsmötet
§3 Val av sekreterare för årsmötet
§4 Val av två justeringsmän, som ej är ledamöter i styrelsen
§5 Fastställande av röstlängd
§6 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
§7 Fastställande av dagordning
§8 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse, utbildningsinsitutets
verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt etikkommitténs rapport
§9 Fastställande av balansräkning
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen
omfattar
§11 Föredragande av valberedningens förslag till styrelse, utbildningsinstitut,
etikkommitté och revisorer
§12 Val av styrelsens ordförande
§13 Val av styrelseledamöter
§14 Val av utbildningsinstitutets ledamöter
§15 Val av ledamot till etisk kommitté
§16 Val av revisor på ett år
§17 Val av ledamöter i valberedning
§18 Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
§19 Ev motioner och/eller propositioner
§20 Ev övriga ärenden
§21 Årsmötet avslutas

Välkomna!

