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SRBt årsmöte den lördag 7 April 2018

Den 7/4 är det ÅRSMÖTE och vi ska hålla till i Akalla by den här gången.
Där känner ju många av oss hemma sedan tidigare. Vi startar kl 13, och efter mötet blir det
som vanligt andra aktiviteter, till sist mat och dryck. Programmet är inte i sin helhet spikat
ännu, men klart är att Gärd Holmqvist kommer att presentera sin avhandling "Bildterapi -en
väg till inre förändring och hälsa".
Och en ny hedersmedlem ska äras. En bit in i mars kommer vi att skicka ut kallelse - inbjudan
med fullständigt program. - Styrelsen genom Karin Greve

SRBt årsmötet - karta - Stockholms Centralstation till Akalla
Kista Sports Club Kfuk-Kfum
Årsmötet tema: Bildterapi på frammarsch!
Bildterapeut Jane Hawes presentera en kort förklaring av hennes studie och en workshop.
- från redaktör

Fredagen den 26 januari ﬁrade vi Gärd
Holmqvist som disputerade och blev ﬁlosoﬁe
doktor vid Högskolan i Halmstad!
Från Lena Nilebrant:
Hennes avhandling "Bildterapi - en väg till inre förändring och
förbättrad hälsa" visar att bildterapi kan bidra till en varaktig inre
förändring vilket jag också verkligen kan understryka såväl för
egen del som för era av mina klienters del.
Den glada disputationsfesten på Hotel Tylösand bjöd på god mat,
inspirerande tal och härliga möten med både nya och "gamla"
vänner! Nya dörrar har öppnats för den viktiga Bildterapin!
Från Gärd Holmqvist:
Den 26 januari disputerade jag med avhandlingen: Bildterapi – en väg till inre förändring och
förbättrad hälsa. En kort sammanfattning av avhandlingen nns på den här länken
http://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/nyheter/annu-en-skas-medarbetare-forsvararsin-avhandling/
Det blev en lyckad dag och jag känner mig väldigt nöjd och hedrad. Skaraborgs Sjukhus
hissade till och med aggan för min skull. Uppvaktades med blommor och presenter från
många olika håll, bland annat med en n bukett från SRBt som överlämnades av Lena
Nilebrant. Flera bildterapeuter hade rest långväga för att lyssna. Allt från Umeå, Oslo och
ända ner till Landskrona. Bildterapeuter som inte kunde närvara uppvaktade med
blommogram. Tack alla vänliga människor som gjorde den här dagen så minnesvärd.

Lika – Olika – Unika
Lördag den 10 mars 2018 kl. 10 - 17

Välkommen till en workshop där du får möjlighet att trä a
likasinnade och re ektera tillsammans utifrån våra
specialkompetenser om vad som förenar respektive skiljer oss
och vad vi kan lära av varandra.
Vi utgår från ett case, en klient med hanterbar frågeställning och
tre terapeuter från våra olika föreningar kommer efter varandra att demonstrera sina
varierande sätt att närma sig klientens problem.
De deltagande föreningarna har bildat ett nätverk som kallas ”Kusinträ en”, ett namn som
pekar på de släktskap vi har. Inbjudan går enbart ut till medlemmar i våra ”kusin”-föreningar.
Varje förening har tilldelats ett begränsat antal deltagare. Först till kvarn …
Tid: Lördag 10 mars 2018 kl. 10.00 - 17.00
Plats: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19 Stockholm. T- Ropsten
Kostnad: 300 kr inkl. lunch
Anmälan: Med mailadress och föreningstillhörighet till Roland Axelsson,
roland@psykosyntesforbundet.se Tel. 072-560 36 05
Efter anmälan får du, så fort som möjligt, bekräftelse om du fått en plats samt information

om betalning.
OBS! Gör din anmälan snarast, dock senast den 9 februari 2018!
Din anmälan är viktig för att vi skall kunna genomföra Workshopen!
Bakom inbjudan står följande ”kusin”-föreningar:
Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.se
SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se
Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu
Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforening.se
SFSK - Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se
Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se
Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, SRBt, www.bildterapi.se

100 mest kreativa gatukonst
https://youtu.be/2PaPNWVQcco

2018 Uppdatering av medlemavgift och
medlemsinformation
När kontrollerade du medlemsinformationen på SRBt
hemsida senast?
Snälla skriv till oss (hemsidan@bildterapi.se) om något har
förändrats ...
Kolla här först: http://bildterapi.se/bildterapeuter.html
Har du yttat?

Har du en ny hem- eller företagsadress?
Nytt telefonnummer?
Ny företagswebbplats?
I samband med att det är dags att betala in
medlemsavgiften för 2018 vill vi påminna om följande:
Yrkesverksam bildterapeut betalar 350 kr/år
Pensionerad yrkesmedlem (fyllda 65 år) 200 kr/år
Intresse/stödmedlem 180 kr/år.
Namn på medlem och hemort anges vid betalning.
Betalning till SRBt på PlusGiro 30 59 69-8
Tack!

Vi behöver börja planeringen NU!!
2020 kommer Nordiskt Bildterapi seminarium att äga rum i
Sverige!
På årsmötet 7 april kommer vi att forma en arbetsgrupp för att
sätta i gång med förberedelser. Vill du vara med?
Missa inte årsmötet eller kontakta Jane Hawes MOB 073
9779792, janehawes@live.se

Nyﬁken på terapeutiskt skrivande? Kontakta Jessica Hjert Flod!
Terapeutiskt skrivande är en uttrycksform för att få ordning på känslor och tankar. Får vi det

mår vi inte bara bättre utan har också lättare för att komma vidare
i livet. Terapeutiskt skrivande kan användas när man upplevt sorg
eller trauma men också som personlig utveckling eller friskvård.
Skrivandet hjälper oss att bearbeta händelser. Du använder
pennan som psykolog. Kika gärna in våra utbildningar har
http://www.nestorforlag.se/produkt/utbildning-terapeutisktskrivande/
www.nestorforlag.se

Om SRBt...
Kriterier för medlemskap:
Till yrkesmedlem i SRBt kan den antas som yrkesmässigt
bedriver bildterapi eller har påbörjat klientarbete i
utbildning till bildterapeut och som vill arbeta för
förbundets målsättning.
Till intresse/stöd medlem antas den som vill anta och
arbeta för förbundets målsättning, dock utan rösträtt.
Ansökan om yrkes- alt intressemedlemskap:
Ansökan sker numer elektroniskt - gör så här: Klicka upp
nedan angivet formulär och spara ner det till din dator, öppna
det sedan från den plats du sparade det till och fyll i det
elektroniskt, spara.
Elektroniskt ansökningsformulär (nytt 2017-06-16)
Stadgar (reviderad 2016)
Etiska riktlinjer SRBt (reviderad 2016)
Sänd
formuläret
som
bilaga
per
e-post
till
medlem.srbt@gmail.com - dit även eventuella frågor om
ansökan sänds. Ansökan prövas sedan av SRBt:s styrelse.

Om FRIA ORD - FRIA BILD!
Detta är en avdelning för våra medlemmar där ni kan uttrycka era
åsikter, tankar och känslor om bildterapi, psykologi, konst och mer!
Skicka din text och/eller bild till redaktören före den 15: e
månaden. Den kommer att ingå i nästa månads BildterapiForum.
Om ingen skickar en artikel kan jag i allmänhet komma med några
tankar.
- Catherine, redaktör

Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-06-30: Stockholm Street Festival
drar igång med graﬃti och gatukonst. Vi begav oss ut till
Kungsträdgården där världskända graﬃti-konstnären Tristan
Eaton visar hur man målar.
https://youtu.be/XhXZBMnYiJE

Om SRBt Nyhetsbrevet BildterapiForum
SRBt nyhetsbrevet publiceras september till juni för att ge
aktuell information om bildterapi i Sverige, lyfta fram vårt
dynamiska yrke och dess kreativa medlemmar.
Om inlämnande av information:
Skicka in artiklar före den 15: e varje månad för
införlivande i nästa månads nyhetsbrev.
Ingan PDF- ler
Skicka endast text i WORD-dokument och bilder i JPGler under 1.0 Megabit. Vårt nyhetsbrevs software kan
inte rymma andra format.
OBS! Korrigera din egen grammatik och stavning! Jag
kommer att formatera din text så att den passar
nyhetsbrevet, men jag kommer inte att korrigera din
språkanvändning.
Vi förbehåller oss rätten att inte publicera någon artikel
som bedöms olämpligt för nyhetsbrevets mål och SRBts
etik.
Catherine Rogers Jonsson, redaktör
Jan Elof Jonsson, språkstöd
BildterapiForum antal läsare i januari 2018: 400
art4health@gmail.com
bildterapi.se

0705507195

