
 
Innkalling til styremøte 18.03.21. Kl. 1800 til ca. kl.2030. 

Sted: Zoom. 

Til: Linn Arnesen, Bjørn Reidar Brune, Sissel Kvinen og vara Frigg Helen Valla. 

Innkalling sendes for informasjon til revisor, faglig etisk råd i NTF og Instituttet for 
Traumearbeid (IT). 

 

  

Protokoll fra styremøte 16.02.21. ?                  

Forslag til vedtak: 

Medlemmer som ber om refusjon på Resonans 2019 kontaktes for å se om 
enn kan gjøre avtaler som er minst mulig belastende for budsjettet 2021 

Referat godkjennes. 

 

  

Sak 13/21: Regnskap pr dato. 

Regnskap. Gjennomgang. 

Forslag til vedtak: 

1. Eventuelle forslag på endringer, som sendes til generalforsamling. 

2. Det gis en oppdatering på siste utbetalinger ut fra vedtak fra tidligere 
styrets arbeid 

Tas til etterretning 

  

Sak  14/ 21 Søknad om medlemskap i NTF med studiet utenom 
videreutdanning ved IT. 



Se søknad. 

Forslag til vedtak: 

Personen gis fullt medlemskap, og det sender brev med beklagelse over at 
søknadsprosessen har tatt så lang tid. 

 

Sak:  15/21. Sak til ekstraordinær generalforsamling. 

Økonomisk støtte til arbeidsutvalg under styre i NTF. 

Sak fra arbeidsutvalg: Ber generalforsamlingen støtte at det bes om 
økonomisk støtte fra alle medlemmer og ber om 1000 kr ekstra over 1 til 2 år. 

Daværende styres motforslag er: Generalforsamlingen ber styret anmode 
hvert medlem om å innbetale kr -1000,- som en engangssum øremerket til 
denne gruppen 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen ber styre om: 

1. Alle medlemmer får tilsendt brev om oppfordring til å støtte arbeidsutvalgs 
arbeid med økonomisk støtte ut fra mulighet de har, tilpasset betalingsevne. 
Og beløp over 1000 kr gir ekstra muligheter for å fremme vårt viktige arbeid 
og markedsføring. 

Det legges vekt på at slik støtte er en type finansiering flere organisasjoner i 
Norge drives etter, eks. Redningsskøyta, Stine Sofie stiftelsen mf. 

2. Får ikke NTF inn ønsket beløp på 100 000 kr. Må saken behandles på nytt 
ved Generalforsamlingen 2022. 

 

Sak 16/ 21 Ekstraordinær Generalforsamling . 

Saker som ikke er behandlet ferdig ut fra det jeg husker, må sjekke dette ut. Jeg 
har ikke sett noen protokoll fra generalforsamlingene enda. 

Selve innkalling må ut 4 uke før og sakspapirer senest 1 uke før. Flott om vi kunne 
fått det til før påske. 

Forslag fra meg: oppgave til styre og ordstyrer fordeles senere. Men tenker at leder 
Linn må ha som hovedoppgave å svare og legge frem styrets forslag. Ordstyrer 
som også går gjennom sakslisten bør være en annen person. 



Forslag til vedtak: 

Mandag 26 april på ZOOM kl 1800. 

         Sak 8: Medlemskontingent 

Sak 9: Økonomisk støtte til arbeidsutvalg. 

 Sak 10: Handlingsplan og budsjett for 2021. 

 

Sak   17/21 Resonans 2021. 

Se skriv fra Annhild. 

Forslag til vedtak: 

Vi utfordrer Annhild Tofte til redaktør og hun henter inn hjelpen hun trenger. 
Det gis økonomisk støtte ut fra hva NTF sitt budsjett tillater etter 
Generalforsamlinga. Med en maks grense på 10 000 kr med MVA 

Det forventes at Resonans er ferdig i august 2021 og kan deles ut da. 

IT ved Marta Thorsheim har gjennomlesing av artiklene i bladet for faglig 
vurdering Linn er kontaktperson opp mot styre. 

  

Sak   18/ 21 Arbeidsgruppe for å fremme IoPT arbeid. 

Se skriv fra generalforsamlingen og arbeidsgruppen 

Forslag til vedtak: 

Styre ber Irene Standnes leder gruppen og kan innhente personer hun mener 
egner seg for arbeide ut fra behov. 

Gruppen disponerer pengene som kommer inn til dette formålet ut fra deres 
organisering og arbeid. 

Bjørn Reidar er kontaktperson opp mot styre og rapporterer videre til styre. 

  

Sak:  19/ 21. Kasserer/ regnskapsfører av person utenom styre. 

Er det aktuelt å ha person utenom styre for å føre regnskap, for å avlaste, og være 
sikker på at det blir ført etter regler. Sissel ønsker å avlastes med arbeid i det 
daglige, og om det lar seg gjøre ikke få honorar for styrearbeid. 



Forslag til vedtak: 

Vi innhenter pris på person med kjennskap til føring av regnskap for NTF. 

Og spør aktuelle personer ut fra vårt behov. 

 

Sak 20/ 21. Fagdager / konferanse oktober eller november 2021. 

Linn har kommet med noen tanker, eget skriv. 

Ellers så kan det mulig være lurt å sende spørsmål til faglig etisk råd og IT de også 
har innspill på tema for konferansen. 

Nå tenker jeg at dato er viktig for å finne lokale og sende forespørsel til personer 
som kan åpne konferansen, her bør vi kanskje få politikere som arbeidsgruppen 
tenker er viktig å få i tale. 

OBS: Denne fagdagen er ikke tatt med i forslag til budsjett i 2021. 

Skal vi lage et eget budsjett for dagene, senere. Dette bør vel kommenteres i 
handlingsplan opp mot forslaget til generalforsamlingen 

Forslag til vedtak: 

Vi kaller dagene for konferanse og avholdes 28 og 29 oktober 2021. 

Konferansen forsøkes og holdes med oppmøte. 

Innhenter forslag på tema fra FER, IT og medlemmer samtidig som vi gjør de 
oppmerksom på at dagene bør settes av allerede nå. 

  

                                                

 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen       Sissel Kvinen 

NTF            Styremedlem                                                        

                                                                          

 


