SFSK – Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
17 april 2019
Kära SFSK-medlemmar,
Vårens medlemsmöte 17 maj kl 13-16! Plats: Studio Creere, Torsgatan 63, Stockholm.
Gunilla Boivie berättar om utbildningen hon går i organisationskonstellationer (”System
Dynamics in Organizations”) hos Jan Jacob Stam och det holländska Hellingerinstitutet.
Gunilla är mycket inspirerad av utbildningen och vill gärna dela med sig. Vi kommer att få
prova på övningar och organisationskonstellationer utifrån våra frågeställningar, och som
vanligt bjuder vi på fika och trevlig samvaro. Anmälan till ireneknopff@gmail.com senast
10 maj.
Föreningens årsmöte hölls 23 mars i närvaro av 10 medlemmar. Årsmötesprotokollet och
den reviderade verksamhetsberättelsen följer med detta utskick. Jivan Dios hade valt att lämna
styrelsearbetet, och årsmötet valde in två nya styrelsemedlemmar. De är Catarina Nilsson och
David Pilbäck, och ni kommer att hitta deras (och den övriga styrelsens) presentationer på
hemsidan.
Ett konstituerande styrelsemöte hölls 5 april. Stéphane Bruchfeld valdes till ordförande,
Iréne Knopff till sekreterare och Isabella Hermelin och Inger Axiö Albinsson valdes till
kassör. Isabella sköter den löpande ekonomin medan Inger har hand om bokslut och
deklaration.
Vårens kusinträff gick av stapeln 7 april på Hälsans hus. Över 30 deltagare från 8 olika
föreningar deltog (kusinträffarna är öppna bara för medlemmar). Från SFSK närvarade tyvärr
endast Anki Rosén. De tre metoderna som en klient fick pröva på denna gång var bildterapi,
symbolterapi och gestaltterapi.
Konstellationscaféerna. Nästa konstellationscafé äger rum i Stockholm 9 maj med Maija
Matuss Söderlund, och temat är ”Din rätta plats i familjen”. Information om caféet har gått
ut separat.
Kalendariet: De av er som vill annonsera workshops m.m. på föreningens hemsida, glöm
inte att skicka uppgifterna till Iréne (ireneknopff@gmail.com) så att de kan föras in i
kalendariet!

SFSK – Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
21-22 september ordnar vi en unik workshop i naturkonstellationer med Melissa
Roussopoulos från England. Det kommer att bli ett spännande tillfälle för alla som är
intresserade av konstellationer och olika slags natur- och miljöfrågor, och att utforska hur
konstellationer kan ge oss djupare insikter i och förståelse för de utmaningar vi och planeten
står inför. Melissa är en omsorgsfull och ödmjuk konstellatör, och har en bred utbildning i
bl.a. miljövetenskap, filosofi, kroppspsykoterapi och konstellationer. Mer information om
workshopen kommer inom kort.
Vi har tidigare berättat om diskussionerna vi haft med ISCA om ett partnerskap. Detta är
inte formaliserat än, men informellt finns redan en överenskommelse om att de som är
medlemmar i SFSK får rabatt på medlemskapet i ISCA (40 EUR i stället för 60 EUR per
år).
Vi är glada att vi har fått flera nya medlemmar och hälsar er extra välkomna! Vi vill också
påminna de som inte ännu betalat medlemsavgiften för 2019 att göra det snarast möjligt!
Tipsa gärna någon eller några du känner om SFSK, om du tror att de skulle kunna vara
intresserade av att stödja föreningen och delta i våra aktiviteter! I medlemsavgiften ingår
förutom rabatten på medlemskapet i ISCA även deltagande i våra medlemsmöten samt rabatt
på konstellationscaféerna och våra internationella workshops.
Till sist önskar vi alla en Glad Påsk!
För styrelsen/Stéphane

