
 

 

Verksamhetsberättelse för STAF 2016-01-01 – 2016-12-31 

 

STAF:s Styrelse: 

Ordförande: Ulf Hedqvist 

Ledamöter: Tommy Falk, Mattias Ekenberg, Berit Fahlén 

Suppleant: André Sinclair 

Styrelsen har sammanträtt vid 6 tillfällen, 4 telefonmöten och 2 träffar där vi setts. Dessutom 

har det förekommit flitig kontakt över mail. 

 

Medlemmar: 

STAF har under året haft 43 medlemmar. 

Konferenser och Internationellt arbete: 

På EATA-konferensen i Geneve i juli så deltog Ulf Hedqvist och Eleonore Lind. Eleonore höll 

en välbesökt workshop under konferensen och vi både var med på examinationer av både CTA 

och TSTA där vi på olika sätt deltog i examinationsarbetet. Vi var också flitiga besökare av 

workshops samt blev intervjuade för EATA:s videobibliotek. Eleonore som är vår representant 

i EATA blev vald till en av EATA:s vicepresidenter och kommer bl.a. att vara ansvarig för 

framtida konferenser. Vi fick många informella kontakter och vi tyckte båda att det var en 

givande konferens. Vi välkomnar alla att delta på konferensen i Berlin under sommaren 2017.  

Ulf deltog också under året i ett Language Coordinator möte i Manchester där alla LC:s träffas 

och diskuterar frågor som rör examninationer. Vi träffade också EATA:s Executive Commite 

under en informell middag vilket är mycket givande för att skapa kontakter.  

Prioriterade punkter: 

Styrelsen har haft tre prioriterade punkter under 2016: 

Höstmöte: 

Vi genomförde ett Höstmöte i Stockholm under november där Per Svensson höll en workshop 

”Ego States and the Psychosis” och Ulf Hedqvist ”Relationella Behov”. Dessutom hade vi ett 

extra årsmöte där vi tog upp förslag på ny skrivning i stadgarna angående Valberedning, samt 

Budget för 2017 som spikades.  

 



Valberedning 

Under året så har Lasse Åhnby och Sigvard Persson tagit på sig att fungera som valberedning 

inför årsmötet 2017. Vi tackar för deras arbete och får se vad det lett till på årsmötet.  

ECP-ansökan 

Ulf Hedqvist har under året jobbat med denna fråga och kommer inom kort att lägga ut 

information på Hemsidan. Han har skrivit mail till de medlemmar som legat på mest om detta. 

Vi kommer att använda den danska NAO-förening (National Awarding Organisation) i och 

med Sverige inte har någon representant i EAP:s styrelse som är positiv till att CTA-certifierade 

ansöker om och får ECP-legitimation. 

Medlemsbrev: 

Två medlemsbrev har skickats ut under året. 

Hemsidan: 

Mona Edwertz och Ketil Melhus fortsätter att jobba med vår hemsida och Facebooksida. Det 

gör ett utmärkt jobb och vi tackar dom för det. 

Medlemmar: 

Det sjunkande medlemsantalet är ett bekymmer, så därför har styrelsen beslutat att erbjuda 

samtliga deltagare i våra 101-kurser gratis medlemskap under ett år. Även deltagare i 

treterminsutbildningar eller motsvarande alltså utbildningar som leder fram till någon form av 

examen samma sak. Utbildningsanordnare ansvarar för att meddela vår kassör namn och e-

postadress för dessa personer. Vi hoppas att kommer att leda till att medlemsantalet kommer 

att öka för STAF.  

Övrigt: 

Vi är mycket nöjda med arbetet under året. Det finns många tecken på att intresset för TA är på 

väg uppåt. SITA rapporterar ett ökat intresse för deras utbildningar. Per Svensson som gått en 

tvåårig utbildning på Eric Berne Institute i England har fått den utbildningen godkänd som Steg 

1. Ute i Europa så ökar intresset för TA och många examineras på konferenserna, framförallt 

ökar intresset för Organisation och Rådgivningsfälten. 

Vi tackar för året och ser fram mot nya utmaningar under 2017. 

 

Ulf Hedqvist, Ordförande STAF 16 Feb. 2016 


