
 

Välkommen till konferens 29-31 mars  

på hotell Bellevue i Hjo 
 

 
 

Vi är glada att hälsa dig välkommen till en helg med fullmatat 

program, mingel och festligheter för att fira STAF 40 år! 



Tema: Jag är OK – Du är OK – eller? En utmaning i tider av oro och osäkerhet. 

Workshops/föreläsningar lördag & söndag: 
 

40 år med TA i Sverige - en personlig och kunskapsmässig reflektion på 

en resa med TA in i framtiden.  Vi spånar på den tid som varit och vad det 

inneburit för TAs framtid, internationellt och i Sverige. 

 Annika Björk & Roland Johnsson   

 

Från teori till praktik efter en 101:a Hur jag använder mina kunskaper i 

TA i mitt arbete inom HR. Fallbeskrivningar. 

Linnéa Chertudi  

 

Från tre Jagtillstånd till ett Vitillstånd!   

(From 3 Egostates to 1 Wegostate) 

Susanne Didriksson, Mia Sellgren & Kerstin Stockhem 

 

Olika kulturer – samma psykologi 

Thomas Ohlsson  

 

TA och stresshantering 

Josefine Josefsson   

 

OK-positioner och kommunikation 

Sigvard Persson  

 

Att göra meningsfulla avslut 

 

”Må bra-listan” – Ett sätt för någon med datorspelsmissbruk att återta 

kontrollen.  

Mattias Ekenberg  

 

TA in Movement En praktisk workshop om att utforska funktionella jag-

tillstånd genom fri dans och rörelse. Vi kommer att få prova, så det är bra 

att ha på sig kläder man kan röra sig fritt i. 

Mona Edwertz 

 

 Co-Creative TA Jag är OK och Du är OK och tillsammans skapar vi vårt 

”We-ness”. En introduktion i Co-Creative TA. 

Berit Fahlén  

 

Ett TA perspektiv på missbruksbehandling. ”Just because it´s black in the 

dark, doesn´t mean there´s no colour” 

Ulf Hedqvist  

 

TA, hälsa och tillåtelser 

Anna Persson   

 

TA Förr och Nu Personliga, subjektiva minnen och reflektioner. 

Lasse Åhnby  

Eleonore Lind 



Praktiskt:  
 
Anmälan sker genom att sätta in 2.100 kr på STAF:s plusgiro 4394466-9 helst före 1/3 2019. Kom ihåg att skriva ditt namn på inbetalningen!  
För betalning från utlandet: IBAN: SE 9500 0099 6042 4394 4669, SWIFT/BIC: NDEASESS.  
 
Förutom alla workshops, ingår snittar på fredag kväll, lunch, fika och 3-rätters festmiddag på lördag inkl levande musik samt lunch på söndag.  
 
Tider: Välkomstmingel fredag kl 19, workshops lördag – söndag, lunch söndag kl 14 (därefter årsmöte, se nedan) 
Info & frågor: maila Berit Fahlén på berit@kulabodan.se 
 
Boka ditt rum på info@hotellbellevue.se eller  
+46-(0)503-120 00, adress Bangatan 2, 544 33 Hjo                
Enkelrum 900 kr/natt, dubbelrum 1.100 kr/natt. Frukostbuffé ingår.  
 
Hitta hit:  
GPS Koordinater: 
GPS Lat: N 58° 18’ 14”, Long: E 14° 17’ 32” Adress: Bangatan 2, Hjo 
Med tåg och buss: 
Från Göteborg och Stockholm kan du åka tåg till Skövde och därifrån tar du buss mot Hjo. Eller buss från Jönköping som ligger drygt 6 mil söder 
om Hjo.  

 

Viktig info!  

Före konferensen, 27-28 mars, hålls en grundkurs i TA (101) på hotellet av Eleonore Lind och Berit Fahlén.  
Rabatterat pris, läs mer här http://www.transaktionsanalys.se/aktuellt 

Efter lunch på sön 31 mars, hålls årsmöte i STAF (slutar 16.30 senast).  

 

Vi ser fram emot att träffa dig! Varmt välkommen!  
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