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Ytterligare ett år med Drömgruppsforum, DGF. Jag ser tillbaka på
mina tidigare ordförandebrev i Dialogen och kan konstatera att basverksamheten är mycket stabil med vår- och höstmöten och sommarkurs i Ljungskile. Dessa tillfällen för möten med drömmar som är
så givande.
Våra tankar på nyrekrytering och föryngring av medlemmar är ständigt återkommande. Inte helt lätt att förverkliga, men visst kommer
nya drömmare. Fortsatta initiativ alltså, för såväl styrelsen som övriga
medlemmar, att berätta om drömgruppsarbete för människor vi möter för att därigenom stimulera till intresse. Vid drömhelgen 16-17
mars 2013 hade vi rabatterat pris och lockade 25 deltagare. Kurshelgen med årsmöte, genomfördes i Stockholm i St Lukas lokaler på
Söder.
En annan viktig uppgift under 2013 är att uppmuntra erfarna drömgruppsdeltagare att bli ledare och i nästa steg lärare. Det behövs!
Kommande sommar ska vår traditionella förläggning för drömveckan, Ljungskile Folkhögskola renoveras. Sommarkurserna förläggs
istället på Billströmska folkhögskolan på Tjörn. De är väldigt positiva
till att ta emot oss och våra drömkurser återfinns bland övriga sommarkurser på deras hemsida.1 Skolan ligger 6 mil norr om Göteborg i
södra Bohuslän och har bra bussförbindelser. Vi hoppas på många
kursdeltagare i denna vackra miljö.
Det är roligt att vi nu kan ge ut Dialogen regelbundet, en till två
gånger per år med alla fina inlägg och rapporter från medlemmar som
bland annat berättar om drömgruppsaktiviteter i landet.

Göteborg i april 2013
Anki Kihlström Goldkuhl
Ordförande DGF
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http://www.billstromska.fhsk.se/
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Drömgruppsledarträning i Ljungskile veckan efter midsommar 2012

Det är nu snart ett år sedan jag och åtta andra drömgruppsdeltagare
träffades på Ljungskiles folkhögskolas traditionella sommarvecka för
att tillsammans fördjupa oss i drömgruppsledarrollen med Kerstin
Andersson som lärare. Sommaren känns avlägsen nu när snöplogen
brummar utanför fönstret, men det arbete vi gjorde tillsammans är
fortfarande nära och lätt att återkalla i minnet. Vår grupp, som bestod
av deltagare från olika delar av Sverige samt en från Finland blev
snabbt en trygg och sammansvetsad grupp, som när vi satte oss i vår
ring arbetade så intensivt att det nästan gick att ta på energin vi alstrade. Det var en härlig känsla att tillsammans, med från början nästan
okända människor, få fokusera på det gemensamma intresset för
drömarbete.
De flesta av mina kurskamrater hade lång erfarenhet av drömgruppsarbete och flera även av att leda drömgrupper, själv var jag den med
minst erfarenhet i gruppen och nybörjare i ledarrollen men jag kände
mig snabbt trygg och jag lärde mig mycket genom att vi gång på gång
upprepade Ullmans till synes enkla metod.
Efter varje drömpass utvärderades det vi just gått igenom, alla i gruppen fick komma med feedback, särskilt viktigt var drömmarens synpunkter. Trots att vi gick igenom samma procedur gång på gång så
fanns det alltid nya saker för Kerstin att visa oss på. En var att mycket av arbetet sker i återberättandet, så det är viktigt att ha tillräckligt
med tid kvar till den fasen och att då stanna till vid sådant som inte
berörts. En annan var att i orkestreringen påminna sig om att hålla sig
till det drömmaren berättat. Genom att lyssna uppmärksamt på det
drömmaren förmedlar så får vi den information vi behöver. Att vår
roll där är att väva samman det vi hört från drömmen med drömmarens tankar och händelser och avhålla oss från att tolka in och hitta på
eget. Ytterligare att tänka på var att inte ge för mycket tid inför orkestreringen och att påminna sig om vår roll att följa drömmaren i
hennes arbete.
Ja, det är många saker som vi som deltar i drömarbete säkert vet men
det är lätt att förivra sig. Kanske var det kursens viktigaste budskap,
att hålla sig till och lita på metoden.
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Vi hade förstås trevligt även de korta stunder vi inte ägnade åt drömarbete. Vi hann med dopp i havet och promenader i de fina omgivningarna. Goda middagar och luncher kunde vi ibland, när solen
sken, inta på en stor terrass med utsikt över havet. Sista kvällen avslutades med en gemensam middag för samtliga sommarkurser som
pågått under veckan, då vi också fick ta del av vad några av de praktiskt skapande kurserna hunnit med i en fin utställning. En kväll tittade vi på filmen om Montage Ullman tillsammans med den andra
drömkursen som pågick parallellt med vår och på mornarna kunde
morgonpigga få lyssna på musik i kapellet.

Sista dagen var det min tur att leda den sista drömmen för veckan, på
gott och ont. Jag hade fått tid att följa med i de andras arbeten under
hela veckan och se hur väl de hanterade ledarskapet samtidigt som
det blev nervösare för mig ju längre tiden gick för att själv hålla i ett
drömarbete. Nu var jag i ett proffsigt och vänligt gäng, med Kerstin
som bisittare och coach, så en tryggare ”första gång” går nog inte att
önska sig. Dessutom deltog och bidrog alla generöst i de olika momenten så arbetet fördes framåt av en gemensam rytm, som vi vant
oss vid under veckan. Till slut lämnade vi kursen med Drömgruppsforums kursintyg, men framförallt lämnade jag veckan med ett fint
minne av en stark delad upplevelse.
/
Julijana Nyhaga
Stockholm
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Drömgruppsforums höstmöte 2012
Veckoslutet 20-21 oktober 2012 var det dags för Drömgruppsforums
höstmöte, som denna gång hölls i Göteborg i Göteborgs Psykoterapiinstituts lokaler.
Vi arbetade i två grupper med drömmar. En grupp för mer eller
mindre erfarna där Birgitta Notini var drömgruppsledare och en
grupp för ledarträning som leddes av Kerstin Andersson.
Det var ett intensivt arbete i båda grupperna och jag tror att alla kände sig nöjda. Efter varje drömpass gick vi igenom vad som var bra
och vad som kan bli bättre, ett viktigt inslag i den fortsatta utvecklingen av drömgruppsarbetet.
Gemensamma luncher och möjlighet att tillsammans äta på restaurang på lördagskvällen för de som så önskade, bidrog också till god
kontakt mellan grupperna och till nya möten.
Vi ser fram emot nästa tillfälle, vårträffen i Stockholm i samband med
årsmötet i mars.
/
Inga Edwertz
Mölnlycke

Drömgruppsforums vårmöte 2013
En gammal vän från Umeå, numera också Stockholmsbo, Ingegerd
Brändström bjöd in mig till drömhelg i Stockholm 16 – 17 mars. Hon
berättade engagerat om drömgruppsarbete förra året och nu tänkte
jag att det skulle vara intressant att pröva på.
Sen följde två intensiva dagar, där vi delade våra drömmar med varandra och ledarna Anki och Inga lotsade oss galant genom den så
kallade Ullmanmetoden. Vi kommenterade i gruppen att det kändes
tryggt att det fanns en fast struktur att följa.
Vad tycker jag om helgen då? Jo jag hade inte kunnat föreställa mig
att man kan få syn på så många omedvetna tankar och känslor i ett
drömgruppsarbete.
Jag fick hjälp av de andra i gruppen och ledarna att förstå att det
fanns ett budskap till mig i mina drömmar. Det fanns känslomässigt
laddade delar i drömmarna och vi kände både ömhet och respekt för
varandra i gruppen.
Tack – det känns som en gåva som det bara är att tacka och ta emot!
/
Britt-Inger Norberg
Umeå
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FÅNGA DINA DRÖMMAR I LENDAS VID ASKLEPIOSTEMPLETS FOT!
Se hit alla som vill arbeta med drömmar på Kreta!
Nästa höst från söndagen den 6 till söndagen den 13 oktober kommer det att finnas möjlighet att fly den svenska hösten och arbeta
med drömmar på Kreta. Där finns sommarvärme kvar!
I den lilla fiskebyn Lendas på södra Kreta med ruinerna av ett vackert
Asklepiostempel på ena sidan och Medelhavet på den andra, bor vi i
enkelrum. Dagarna ägnar vi åt att fördjupa oss i egna och andras
drömmar. Vi sitter ute i skuggan av bouganvillaträden. Drömgruppsledare är Ingrid Blidberg.

Mellan drömpassen kan man njuta av bad och promenader. På plats
finns också en lokal guide som tar oss med på vandringar i den spännande naturen.

Vill du veta mer, kontakta Ann-Sofi Noryd lendasoasen@gmail.com
eller mig, Ingrid Blidberg ib@ibfilmochkonsult.se
Gå gärna in på hemsidan www.lendasoasen.se
/
Ingrid Blidberg
Göteborg
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MEDLEMSKONTAKTER
Hemsidan
Tack vare Drömgruppsforums hedersmedlem Markku Siivola i Finland, Helsingfors, har vi en hemsida. Stort tack till Markku för det
arbete som gör oss närvarande på nätet.
På hemsidan har Markku etablerat grunden för sociala medier. Läs
referat på följande sidor. Hör av er till Markku. Han ser gärna ett
större engagemang från övriga i Drömgruppsforum.
Rutiner
Styrelsen får ofta förslag om att ta tekniken till hjälp. För att förenkla
och förbilliga arbetet och för att sprida information via nätet.
Som ansvarig för matrikel och adressregister är jag berörd. Jag använder bara de enklaste programmen i datorn. I bokföring har vi inte
heller tagit tekniken till hjälp.
Vi är en förening med strax över 100 medlemmar. Några kommer till
och några lämnar föreningen varje år. Våra rutiner för bokföring och
adressregister fungerar hittills bra för oss som hanterar dem. Med en
yngre generation antar jag att det kommer modernare hantering in i
föreningens administration.
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Ekonomi
Vår ekonomi med en årsavgift på 250 kronor ger cirka 25 000 kronor
in varje år.
Vi har vissa fasta utgifter för hemsidan med mera. I övrigt används
avgiften till föreningsaktiviteter, utskick till medlemmarna och för
styrelsearbete.
Drömträffarna höst och vår kan ge överskott och ibland blir det underskott. Men dessa anser vi viktiga och i år prövar vi med sänkt
avgift. Vid fråga till vårens deltagare fick vi veta att det var avgörande
för några av deltagarnas beslut att komma.
Sommarkurserna ligger på folkhögskolor och påverkar inte föreningens ekonomi.
Information
Med våra höst- och vårträffar upprätthåller vi kontakter och skapar
nya. Till marsmötet i år kom glädjande många nybörjare, åtta personer.
Dialogen som vi sammanställer en till två gånger per år kommunicerar med hela föreningen. Dialogen sänds ut med vanlig post. Vi får av
och till frågan om den kunde gå ut via nätet istället. Vi kan förslagsvis
ersätta breven med e-post till den/dem som särskilt ber om det. Det
kunde fungera.
Som ansvarig för adressuppgifter inklusive e-post-adresser vill jag inte
gå över till endast e-post-utskick. E-postadresser ändras och stängs
ibland, vilket är svårt att fånga. Ett feltryck på tangenterna eller oreda
i systemet gör att posten inte når fram.
Med vanlig föreningspost får vi kuverten i retur om de inte når adressaten. Ett pålitligt system.
Vi har inte råd att tappa medlemmar av misstag. Vi behöver värva
nya.
Styrelsen har tagit fram ett visitkort som vi tror kan väcka nyfikenhet som hänvisar till vår hemsida.

Tanken är att vi ska dela ut det bland vänner och på arbetsplatser eller
där ni finner det lämpligt.
Vi bifogar några för påseende och spridning. Vi skickar gärna fler hör av er till någon i styrelsen.
/
Kristina Johansson
Stockholm
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DRÖMGRUPPSFORUMS HEMSIDA
I ett bidrag till vårt medlemsblad Dialogen, tar föreningens webmaster Markku Siivola upp hemsidans roll nu och i framtiden.
Vart är du på väg, Drömgruppsforums hemsida?
Artikeln kan läsas i sin helhet på
www.dromgruppsforum.org.se/dromdialog/quo_vadis.html.
Besöksantalet på hemsidan är cirka 50 per månad. Det är en minskning, för några år sedan hade vi cirka 100 besökare. Markku vill göra
sidan mer attraktiv, och också kunna erbjuda ett något förändrat innehåll.
Hur ser då sidan ut idag? Från början - 1999 - var den en del av Montes egen hemsida, men efter 2005 byggde Markku upp en egen hemsida för Drömgruppsforum med den finska Drömgruppsforums
hemsida som modell.
I nuvarande skick erbjuder hemsidan information om kurser och
drömhelger i den s k Händelsekalendern. Det går även att få länkar till
gamla kurser där, med tips på litteratur och kontakter. Man kan också
läsa vårt medlemsblad Dialogen elektroniskt. Ett Galleri med ett fåtal
bilder och också en ny elektronisk Diskussionsarena finns. I en avdelning för Litteratur kan man få tips på böcker om drömarbete. Våra
medlemmar har också möjlighet att delta i en Facebookgrupp. Redan
idag har vi alltså många möjligheter till information och utbyte.
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Markku Siivola vill göra hemsidan mer levande


I första hand menar han att Diskussionsarenan skulle kunna bli en
källa till förnyelse i föreningen. Hur då? Jo, här skulle ett äkta och
direkt meningsutbyte mellan medlemmarna kunna ske. Det kan
röra sig om själva drömgruppsprocessen, frågor om hur man gör.
Man kan ställa en fråga och snabbare få kontakt än i vår medlemstidning. Styrelsen skulle också kunna avläsa de behov medlemmarna har och hur man kan agera i framtiden. ”... aktiv idéodling i form av dialoger... inom räckhåll för alla”, säger Markku.
Här kan en fördjupad dialog föras, till skillnad från den lite snabbare och ytligare kommunikationen i Facebook.



Vidare erbjuder denna arena annonser för drömgrupper. Och en
lista på aktiva drömgruppsledare, så att man även den vägen kan
hitta en grupp i den stad där man bor.



Sociala media som Facebook kan utnyttjas mycket mer än nu. Via
dessa moderna kanaler kan vi intressera fler yngre medlemmar.
Markku har förberett för både Blog och Twitter-konton.



Galleriet kan fyllas på med fler bilder för att spegla verksamheten
idag och locka nya medlemmar.



Vi kan bli mer internationella och ta in engelskspråkiga artiklar, få
kontakt med likasinnade ute i världen. International Ullman Dream Group Forum finns exempelvis redan på Facebook.



Hemsidan är enkel, så den är lätt att redigera och förändra - det
krävs alltså inte några ekonomiska satsningar för att förnya den.

Avslutningsvis säger Markku Siivola att vår hemsida har ”stor, men
hittills outnyttjad potential”. I detta bidrag får vi många förslag, men
det kanske viktigaste är att vi var och en går in på hemsidan och tar
aktiv del i det som bjuds där.
/
Elisabet Tärneberg
Uddevalla
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DEN MAGISKA KRAFTEN I ULLMANMETODEN
Kerstin Andersson och Ann Malmquist i utbildningsutskottet fortsätter
genomgången av vår drömarbetsmetod.
Efter genomgång av ledarens roll och drömgruppens uppgift pekar Kerstin nu på metodens betydelse för drömarbetet.

Jag har ofta undrat vad det är som gör Ullmanmetoden så speciell och
vad det är som ger den en sådan kraft. Innan jag träffade Montague
Ullman, Monte hade jag erfarit både jungianska och freudianska ledares sätt att arbeta med drömmar, men aldrig någonsin upplevt en så
stark närhet till drömmen både hos mig själv och som jag upplevde
andra fick med denna respektfulla metod.
Monte var helt klar och tydlig med att han inte hade någon teori om
drömmar. Han säger att drömmen kommer ur drömmarens liv och alla
metaforer från drömmarens erfarenhet. Han var ända fram till sin död
upptagen av hur han bäst skulle hjälpa drömmaren förstå detta och
hjälpa honom fram till minnena och känslorna förknippade med dem.
Han var också upptagen av hur han bäst skulle förmedla detta till blivande ledare, som skulle föra metoden vidare en gång.

Han skapade alltså en metod i 4 steg, som jag tror att Dialogens läsare
är förtrogen med. Om man leder denna process rätt för det drömmaren närmre sitt inre liv.
Man kan tycka att reglerna är petiga, men jag har funnit att reglernas
gränser ger frihet. Jag har också funnit att varje steg i processen är
noga uttänkt och hjälper drömmaren att utveckla sin kreativitet och
dyka djupare ner i sig själv.
Monte sa ofta att drömmen är drömmarens teori om vem han själv är.
De andra i gruppen kan inte veta vem drömmaren innerst inne är. Därför är det viktigt att man följer drömmaren och inte går före och leder,
utan bara sopar framför minnen och känslor som behöver komma
fram.

Jag tror dock inte att det är tillräckligt att slaviskt följa reglerna för att
för att nå människors inre. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg
känslorna som ligger bakom reglerna: respekten för drömmaren,
respekten för drömmen, den omsorg och det beskydd som drömmaren behöver för att kunna undersöka sig själv.

12

Monte skrev en artikel 2002: Director and Dreamgroup Leader (publicerad i Appreciating Dreams), där han jämförde regissören med
drömgruppsledaren.
Han citerade skådespelare som fick frågan, vad de ville ha av regissören. Någon svarade:” The director should be helpful without being
intrusive. He should have a way of saying the right thing at the right
time. Actors are vulnerable, and should be kept in the comfort zone.
He should make me a better actor. I don´t want to be humiliated. He
should have faith in you.”
Jag tycker att man kan säga detsamma om en god drömgruppsledare
och att detta är en beskrivning av trygghetsfaktorn och upptäcktsfaktorn.
Monte berättade vidare att han ofta får brev från personer han mött i
drömarbete. En skrev: ”Thank you Monte for sharing the wisdom of
your life´s experience with the dream world with humility and compassion and for being a person who understands the importance of
equality and love in our world.”
Vi som träffat honom vet att han verkligen skapade en kärleksfull
atmosfär i sina grupper och jag menar att metoden inbjuder till omsorg om varandra.
Jag är övertygad om att den omsorgen behövs för att vi skall nå målet
att hjälpa drömmaren fram till att förstå sin dröm och till fullo förstå
drömmens magi.
Kraften i denna metod tror jag beror på att den kärleksfulla atmosfären och tryggheten tar bort hindren hos drömmaren och gör det möjligt för honom att upptäcka sitt innersta väsen.
/
Kerstin Andersson
Växjö
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Drömgruppsforums styrelse

Anki Kihlström Goldkuhl, Spånkullen 11, 416 77 Göteborg
031 25 91 22
ann-kathrine.kihlstrom@comhem.se

ordförande

Inga Edwertz, Nedre Solstensvägen 3, 435 31 Mölnlycke
031 88 62 24
ingedz@tele2.se

sekreterare

Ingegerd Brändström, Skolgatan 3 B, 17231 Sundbyberg
08 760 05 36
ingegerd.brandstrom@telia.com

kassör

Kristina Johansson, Vackra vägen 10 B, 172 40 Sundbyberg
08 717 24 14
mkristinajohansson@telia.com

dialogen

Sirpa Rantanen, Oaxen 20, 153 93 Mörkö,
070 851 73 43
sirpa.rantanen@sodertalje.se
Elisabet Tärneberg, Loftvägen 18, 451 75 Uddevalla
0522 868 67
elisabet.tarneberg@gmail.com

Du finner denna och tidigare Dialoger samt annan information om
Drömgruppsforum på hemsidan
www.dromgruppsforum.org.se/

www.dromgruppsforum.org.se
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Använd dina drömmar
Drömgruppsforum inbjuder medlemmar och nybörjare till
drömarbete i grupp enligt Montague Ullmans metod

Drömhelg i Stockholm 19-20 oktober
S:t Lukas lokaler, Långholmsgatan 27, Stockholm
Preliminärt program
Lördag 19 oktober
0900
Samling med kaffe
0930 – 1245
Drömgruppsarbete
Lunchpaus. Kaféer och restauranger finns i närheten
1430 – 1630
Drömgruppsarbete
Kaffe
Gemensam kvällsmat på lördag kväll för den som så önskar
Söndag 20 oktober
0900 – 1200
Drömgruppsarbete med kaffepaus
Lättlunch. Ingår i arrangemanget.
1300 – 1530
Drömgruppsarbete
1530 – 1600
Gemensam avslutning alla grupper
Drömgrupper
1. Nybörjare
2. Erfarna
3. Ledarträning – lång erfarenhet
4. Utbildade ledare – självständig grupp

avgift
450:450:450:200:-

Ring gärna Anki Kihlström Goldkuhl, ordförande 031 259122 om du
vill veta mer.
Anmäl dig senast 16 september till
ann-kathrine.kihlstrom@comhem.se eller till
i.kerstin.andersson@comhem.se
Eller per brev eller telefon till Anki Kihlström Goldkuhl,
Spånkullen 11, 41677 Göteborg, telefon 031 25 91 22.
Skriv drömgrupp samt namn, adress, telefon och e-post
Betala avgiften senast 30 september
till pg 401 59 54–3 Drömgruppsforum.
Vi betalar tillbaka avgiften vid sjukdom.
Under drömhelgen når du oss på 0730 641 258 Kerstin Andersson
och 0706 222 506 Anki Kihlström Goldkuhl
Välkomna!

…….www.dromgruppsforum.org.se
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Protokoll fört vid Årsmöte med Drömgruppsforum
Lördag den 16mars 2013
S:t Lukasstiftelsens lokal Långholmsgatan 27, Stockholm
§ 1. Årsmötets öppnande.
Mötet öppnas av styrelsens ordförande Anki Kihlström Goldkuhl, som hälsar de närvarande
välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Fastställande av föredragningslistan.
Den i förväg utsända föredragningslistan fastställs.
§3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet väljs Anki Kihlström Goldkuhl, till vice ordförande Kerstin Ljung och
till sekreterare Inga Edwertz.
§4. Val av två justerare och rösträknare.
Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll och att vara rösträknare väljs Hillevi Nagel
och Julijana Nyhaga.
§5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Konstateras att årsmötet är behörigen utlyst enligt de villkor som anges i stadgarna.
§6. Upprättande av röstlängd.
Närvarolista skickas runt för påskrift. Se lista i bilaga 1.
§ 7. styrelsens årsberättelse innefattande årsbokslut.
Vice ordförande Kerstin Ljung övertar ordförandeskapet.
styrelsens ordförande Anki Kihlström Goldkuhl föredrar årsberättelsen.
Beslut: Årsmötet beslutar att lägga årsberättelsen till handlingarna i föredraget skick.
Kassör Ingegerd Brändström föredrar årsbokslutet. Detta visar på ett positivt saldo på
24 163,06 kr.
§8. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen läses upp av Ingegerd Brändström utifrån revisor Ingrid Blidbergs
skriftliga dokument.
§9. Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med revisor Ingrid Blidbergs yrkande om
ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret.
§10. Fastställande av balansräkning.
Ingegerd Brändström redogör för resultat/balansräkning.
Beslut: Årsmötet beslutar överföra saldot för verksamhetsåret 2012 till 2013.
§11. Fastställande av årsavgift för verksa mhetsåret 2014.
Beslut: På styrelsens förslag beslutar årsmötet att medlemsavgiften för 2014 skall vara
oförändrad 250:§12. Fråga om arvode till styrelse och revisor.

Beslut: På förslag från styrelsen beslutar årsmötet att inga arvoden skall utgå.
§13. Val av ordförande för styrelsen under innevarande verksamhetsperiod.
Beslut: På förslag av valberedningen beslutar årsmötet att omvälja Anki Kihlström Goldkuhl
till ordförande för styrelsen under innevarande verksamhetsår.

§14. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
Ordförande Anki Kihlström Goldkuhl återtar ordförandeskapet för årsmötet.
Beslut: På förslag av valberedningen omväljs Ingegerd Brändström för en tvåårsperiod samt
sker nyval av Elisabet Tärneberg och SirpJla Rantanen för två år.
Kvarstående i styrelsen under innevarande mandatperiod är Kristina Johansson och Inga
Edwertz.
§15. Val av revisor och revisorsuppleant.
Beslut: På förslag av valberedningen beslutar årsmötet att omvälja Ingrid Blidberg som
ordinarie revisor och Elisabeth Lindström som revisorssuppleant.
§16. Val av valberedning.
Årsmötet väljer till valberedning inför kommande årsmöte Birgitta Notini, Hillevi Nagel och
Julijana Nyhaga.

§17. Uppföljning av beslut vid årsstämman 2012.
styrelsen redogör för att uppdraget att genomföra en "förstudie" för en konferens inte har
fullföljts.
Beslut: Årsmötet godkänner att styrelsen inte fullföljt uppdraget enligt årsmötets protokoll
2012 § 17.
§18. l stadgeenlig tid inkomna motioner.
Ingen motion har inkommit.

§19. Beslut om tid och plats för nästa årsmöte.
Beslut: Årsmötet beslutar förlägga nästa årsmöte till Göteborg, lördagen den 15 mars 2014.
§20. Övriga frågor.
• Vi diskuterar hur utskicken bäst skickas till medlemmarna, via brev eller e-post. Då
alla inte har e-post kommer vi tills vidare att fortsätta skicka brevpost.
• Kerstin Andersson utnämns till hedersmedlem i Drömgruppsforum.
• Det lilla vita informationskortet presenteras och delas ut för vidare spridning.
§21. Ordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och avslutar mötet.
Stockholm 2013-03-16
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
DRÖMGRUPPSFORUM
2012

Styrelsen för Drömgruppsforum får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret 2012.
Årets styrelse har bestått av Anki Kihlström Goldkuhl, ordförande, Ingegerd Brändström,
kassör, Karin Roos, sekreterare, Kristina Johansson, Inga Edwertz och Lars-Åke Grubbström
som avgick ur styrelsen 12-09-30 på egen begäran.
Föreningens utbildningsutskott har bestått av Kerstin Andersson, Ann Malmqvist, Birgitta
Notini, Karin Roos och Mariann Hagbarth.
Kristina Johansson har varit redaktör för Dialogen, som utkommit med ett nummer under
verksamhetsåret.
Styrelsen har utöver konstituerande styrelsemöte haft fyra möten. Ett möte har genomförts
som telefonmöte.
Veckan efter midsommar arrangerades Ljungskileveckan, för första gången med DGF som
arrangör tillsammans med folkhögskolan. Föreningen hade både nybörjargrupp och
ledarträning.
Föreningen genomförde också ett vårmöte i mars och ett höstmöte i oktober. Det var
veckoslut med drömgrupper, ledarträning och intressanta samtal om metoden.
Två drömgruppsledare har godkänts under året, Marianna Agetorp och Ingrid Blidberg. En ny
lärare har godkänts, Anki Kihlström Goldkuhl.
Föreningen hade vid årsskiftet 2012-2013, 99 medlemmar, varav 2 hedersmedlemmar.
Göteborg 2013-01-12
Styrelsen för Drömgruppsforum

Anki Kihlström Goldkuhl/Ordförande

