
 

Referat styremøte 11.01.2021 
Tid: Kl. 18.00-20.30 
Sted: Zoom 
 
Tilstede: Mette Kristine Mehus, Ewelyn Hysing-Olsen og Monica 
Hømanberg 
 

 
Sak 1/21: Referat fra styremøtet 30.11.20 ligger på G-disk 
Referatet godkjennes. 
 
Sak 2/21: Regnskap pr dags dato 
Tas til etterretning 
Kostnader for trykking av Resonans 2019 og utgift til Kjell (som hører til i fjor) bidrar til et 
lavere overskudd enn vi kunne hatt. Har allikevel ca kr. 10.000 i overskudd. Kostnaden på ny 
nettside ble ca 20.000 kr lavere enn budsjettert.  
  
Sak 3/21 Ny nettside 
Publiseres sannsynligvis inneværende uke. Brukernavn og passord sendes ut umiddelbart 
etter publisering.  
 
Sak 4/21 Info om MVA 
Gi en arbeidsgruppe mandat til å arbeide videre med fortsatt MVA-fritak.  
 
Vedtak: Styret i NTF gir en arbeidsgruppe, v/ Annhild Tofte, mandat til å ta tak i mva-saken. 
Deres oppgaver blir blant annet å arbeide med en refusjonsordning for våre medlemmer, å 
innhente informasjon om frister vi må forholde oss til, samt å sette i gang med arbeidet for at 
vi skal bli en av yrkesutøver gruppene myndighetene vurderer for fortsatt mva-fritak.  
 
Styret sendte en uttalelse til Helse- og omsorgskommiteen tirsdag 5. januar, kommentar til 
representantforslag.  
 
Sak 5/21 Forberedelse til GF mandag 8.februar 2021 

- GF kun på Zoom 
- Valgkomitéen har sendt sin innstilling til styret, flere kandidater til vervene. 

Valgkomiteen finner ut av hvordan gjennomføre valget.  
- saksliste være klar til utsending senest 18.januar, styret snakkes kl 10 på lørdag. 
- Glemt sak fra GF 2020 om politiattest -  
- Fullmaktsskjema ved innkalling 
- Regler for digital avstemning GF 
- Budsjett for 2021, er klart. 
- Revisorrapport, papirene sendt til revisor 11.01. 
- Rapport fra FER, Monica ber Bente skrive rapport. 
- rapport fra VGU, Mette skriver denne.  
- Gave til de som slutter i verv,  ordner Monica 
- Årsberetning, skrives av Mette 



   
 
 
Forslag til neste styremøte: Lørdag 16. januar kl 10.00 
 
 
Referent 11.01.21  
Monica Åsli Hømanberg 
Sekretær 
 


