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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 

Föreningen hade under verksamhetsåret 48 betalande medlemmar. Styrelsen hade 

under året 5 protokollförda möten under verksamhetsåret.   

Medlemsrekrytering under året har fortsatt skett via Nyhetsbrev, Facebook och 
genom påminnelse till medlemmar via telefonsamtal och mejl.  

Årsmötet hölls 8 april 2019 i Flemingsbergskyrkan i Huddinge med 12 deltagare. 
Margareta Wärja bjöds in för att presentera sin forskning. Per Apelmo och Pers Karin 
Skogar presenterade ”Utvecklingsarbetet SKAPA” och genomförde en ”Skaparkväll”. 

Informationsflödet: SRUKs sida på̊ Facebook har använts flitigt av medlemmarna för 
att tipsa om kommande aktiviteter och evenemang, litteratur och artiklar. För 
närvarande är det 164 medlemmar på̊ FB-sidan.  

Arbetet med att förbättra hemsidan pågår kontinuerligt och har under hösten 2019 
intensifierats. 

För att stimulera medlemmarna till att skapa aktiviteter, sammankomster eller annat 
som verkar för SRUKs vision och målsättning, avsatte styrelsen 10.000 kr under år 
2019, som medlemmar kunde ansöka att ta del av. En ansökan kom in som också 
beviljades till ett projekt som genomfördes, men finansierades från annat håll. 

Medlemmar nätverkar på̊ olika sätt med andra föreningar. Inbjudningar att delta i 
kusinträffar med våra systerföreningar har skett under året. Nadja Gruberg har under 
flera år ansvarat för denna kontakt. 

- Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.se 

SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se  

Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu-  

Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforeningen.se  
SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se  
Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se  

Genom att delta i olika träffar får vi möjlighet att träffa likasinnade och reflektera 
tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som förenar resp. skiljer oss 
och vad vi kan lära av varandra.  

Årsmötet 2019 beslutade att SRUK skall vara medlem i RACS. RACS auktoriserar 
samtalsterapeuter med olika inriktning och står för en kvalitetssäkring. Det är bland 
annat de förslag som presenteras i den av regeringen tillsatta 
"Behörighetsutredningen", som har bidragit till att RACS har intensifierat sitt arbete 
kring auktorisering. Det finns ett gemensamt intresse hos icke-legitimerade 
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samtalsterapeuter med gedigen utbildning att inte "buntas ihop" med oseriösa 
yrkesutövare. RACS är en förening som fungerar som en paraplyorganisation för de 
olika intresseföreningar, där det finns ett uttalat syfte att säkerställa kvaliteten hos 
samtalsterapeuterna eller counselors. 

Den planerade kompetensutvecklingen i arbete med träfigurer ställdes in. 

Styrelsen för Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst tackar för det år som gått 
och önskar den nya styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet.  

Stockholm 2020-02-04  

Per Apelmo vice ordförande 

 


