
  

Referat styremøte tirsdag 16.02.2021 
Tid: Kl. 18.00-20.00 
Sted: Zoom 
 
Tilstede: Mette K. Mehus, Ewelyn Hysing-Olsen, Katrine Legg Hauger.  Monica Hømanberg 
meldte forfall. 
 
Sak 7/21: Referat fra styremøtet 11.01.21  
Vedtak: Referatet godkjennes  
 
Sak 8/21: Regnskap pr dags dato 
Justering av budsjett til ekstraordinær generalforsamling 
Vi korrigerer budsjettet for 2021 fra inkludering av MVA på honorar, til arbeidsgiveravgift. 
Vi har også lagt inn kommentar i budsjettet ut fra at medlemmer kan kreve refusjon for 
annonseutgifter i og kjøp av Resonans 2019 - disse kostnadene må tas fra oppsparte midler. 
IT kostnader er korrigert til faktiske kostnader for 2021. 
Resterende differanse til overs i budsjettet ble lagt til i arrangementer - her er det meste av 
oppsatte beløp brukt i forbindelse med mva-seminaret som var digitalt. 
Pr dags dato har ca 50 stk ikke betalt medlemsavgift - purring sendt 16/2-21 
 

● Vi avventer fra revisor hva som er gått skriftlig fra revisor til skatteetaten og hva det 
skriftlige svaret er. 

● Vi venter skriftlig svar på henvendelse til Skatteetaten vedrørende sprikende svar vi 
som styre har fått fra skatteetaten hver for oss på samme spørsmål - styreleder rettet 
forespørsel om dette til skatteetaten 12/2-21 

 
Sak 9/21 Ny nettside 
Ewelyn har sendt ut informasjon til alle som ikke tidligere har respondert på mail fra oss om 
å sende inn nødvendig informasjon for å være synlig på nettsiden. Noen svarte på dette. 
Hun sendte SMS og mail til resterende som ikke svarte, så har hun ringt til ca 10 stk som 
ikke svarte på SMS og mail heller. Alle har nå fått uttalt seg og 3-4 stk ønsker foreløpig ikke 
å være synlig på nettsiden. Alle terapeutene skal nå være synlige slik de ønsker det.  Denne 
jobben har tatt ca 45 timer. 
Forslaget om å markedsføre oss mer på facebook viderefører vi til nytt styre da det er for 
tidlig å si noe om mye vi har til disposisjon for å reklamere for oss. Ewelyn kontakter 
nettleverandøren Totalweb for at de skal legge inn en knapp på nettsiden som går rett til 
facebooksiden vår.  
 

● Alle som vil være synlig er nå synlig på rett måte 



● Nye medlemmer må legges inn manuelt mot medlemssiden for å få passord første 
gangen - bruksanvisning ligger på ONBOARDING NYTT MEDLEM 

● Informasjon inne på selve medlemssiden må oppjusteres - gis videre til neste styre 
for å følge opp 

 
Sak 10/21  
Forberedelse/gå gjennom sakslisten til eo GF 1.mars 2021 
Vi rakk ikke gå igjennom dette, tar det underveis fram mot 1.mars. 
 
Sak 11/21 Medlem som ønsker at Resonans 2019 ikke deles ut til andre enn 
studenter/terapeuter.  
Vi lager et utkast som sendes ut til alle medlemmene i kveld: 
Retur av Resonans 2019 
Vi viser til tidligere e-post vedrørende stopp av distribusjon av Resonans 2019. 
Saken har vært drøftet på styremøte 16.02.21. 
 
RETUR 
Vi henstiller alle som har Resonans liggende om å returnere disse til Mette K. Mehus, 
Vidnesveien 298, 1816 Skiptvet snarest, og innen 10. mars. Bladet skal makuleres. Om 
dere har spørsmål, henvend dere skriftlig til post@traumeterapeutforeningen.no  
 
REFUSJON 
Dere som har kjøpt Resonans for distribusjon og/eller har annonsert i bladet og som ønsker 
refusjon, må ta kontakt skriftlig på post@traumeterapeutforeningen.no innen 10.mars.  
 
REPUBLISERING 
De som har artikler i bladet og som ønsker at det skal publiseres på nytt, tar kontakt skriftlig 
på post@traumeterapeutforeningen.no . 
Den nye redaksjonskomiteen vil vurdere hvilke artikler som skal publiseres i neste utgave.  
 
Vi tar kun imot skriftlige henvendelser. Hvis noen ringer, ber vi dem sende skriftlig 
henvendelse. Vi har ikke mulighet til å behandle sakene fortløpende, da vi er svært 
overarbeidet nå.  
Alle kan beholde sitt eget eksemplar.  
Vi legger informasjonen også på medlemssiden til NTF 
 
Sak 12/21 Veiledergodkjenning, sende ut skjema. 
 
 
Forslag til neste styremøte: LØRDAG 27.FEBRUAR KL 10 siste forberedelse til eo GF 
Katrine har vinterferie da, og vil ikke kunne delta. Muligens ikke på eo GF heller.  
 
Referent: Mette K. Mehus  
Styreleder  
16.02.21 
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