
 
Innkalling til styremøte 23.09.21. Kl. 1800 til ca. kl.21:30. 

Sted: Zoom. 

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

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

 

Protokoll fra styremøte 09/08-2021                

Forslag til vedtak: 

Referat godkjennes. 

 

55/21 Regnskap 

Gjennomgang ved BRB 

Forslag til vedtak: 

Taes til etterretning 

 

Sak 56/21: Resonans 

Resonans er ferdigstilt, prissetting, distribusjon, oppgavefordeling. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Sak  57/21 Fagdager 2021 



Digital hybrid? Hva trengs av utstyr, er dette gjennomførbart?  

Annet: trengs personer som registrerer, koker kaffe og selger bøker. 

Skal vi tilby musikalsk innslag? Forslag ved Linn Arnesen. 

Schafleløkken bekreftet? Sendt forespørsel tidligere i uken. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Sak:  58/21. Medlemsmøte 2021 

Dato har vært vanskelig å få satt. I henhold til handlingsplan skal dette 
gjennomføres årlig.  

Forslag til vedtak: 

Styret holder medlemsmøte siste uke i nov eller første i des med tema taushetsplikt 
og etikk. 

 

Sak 59/21 FER 

2 representanter fra FER har trukket seg. Videre fremdrift. 

Forslag til vedtak: 

 

Sak   60/21 Nettside 

Rune hos webdesign vil legge inn dokumenter for oss på medlemssiden. Hvilke 
dokumenter mangler vi? 

Mangler relevante saker til forside. Forespurt Marta Thorsheim 

 

Forslag til vedtak: 

 

61/21 Forespørsel fra medlem 

Ansvarsavklaringer etc. før IoPT-prosesser ved tidligere psykoser eller diagnose 
på personlighetsforstyrrelser, selvmordsforsøk etc. Er det noe vi burde være 



bevisste på å avklare med tanke på ansvar, oppfølging etc.? 
Psykosynteseforeningen har et skjema for avklaringer før oppstart av et forløp.  

Forslag til vedtak: 

 

62/21 Foreslåtte endringer i regler for pressekontakt. 

Se vedlagte mail fra medlem ang presiseringer og omskrivinger 

Forslag til vedtak: 

 

63/21 Redaktør resonans. 

Redaktør har trekt seg, videre fremdrift 

Forslag til vedtak: 

 

64/21 Generalforsamling 2022 

- sette dato og igangsette forberedelser 

Forslag til vedtak: 

 

65/21 Veilederdag 2021 

Gjennomgang fra veilederdag avholdt 31/8-2021 

Forslag til vedtak: 

 

Eventuelt 

                                              

 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen       Sissel Kvinen 

NTF            Sekretær                                                               

                                                                          



 


