
 
Protokoll til styremøte 06.05.21. Kl. 1800 til ca. kl.21:30. 

Sted: Zoom. 

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

FER er velkommen fra kl 18:15. 

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

 

Protokoll fra styremøte 15/4-2021                

Vedtatt: 

Referat godkjennes. 

 

Sak 25/21: Representant til Arbeidsgruppa i tillegg til Irene Standnes 

Forslag til vedtak: Per Loua, AnneKat Holm  

Vedtatt: Bjørn Reidar tar kontakt med Per og Annekat. Irene m/arbeidsgruppe 
kommer med forslag til mandat og bruk av innsamlede midler. 

.  

 

Sak  26/21 Framlegg FER. 

Følgende tema ble diskutert: 

- samarbeid mellom styret og FER 

- medlemsmøte, workshop og fagdager- idemyldring 

 

-Saksgangen rundt tilbaketrekking av resonans  



Vedtatt: 

Saksgangen rundt resonans ble fremmet av FER 

På bakgrunn i uklarheter i saksgangen som førte frem til beslutning om inndraging 
og påfølgende refusjon av annonser for Resonans 2019 har vi innført følgende tiltak 
i samråd med FER: 

Det er enighet om at fremtidige saker av lignende karakter blir forelagt FER 
gjennom deltagelse på styremøter og innsyn/tilsending av saksliste før styremøter. 

Redaksjonen i fagbladet Resonans har utarbeidet kontrakter og veiledning for 
bidragsytere for å klargjøre rammene for publisering av artikler i bladet. 

MERKNAD: Alle krav om refusjon er frafalt. Dette takker vi medlemmene for. 

 

Sak:  27/21. Medlemsmøte 

FER ønsker at yrkesetiske retningslinjer er et tema. 

Vedtatt: 

Styret ønsker et medlemsmøte som omhandler profesjonalitet og yrkesetikk i 
arbeidet. Vi vil avholde møtet i september 2021. Vi tilstreber at dette er gratis 
for medlemmene med mulighet for et lite honorar (1000,-) blomst, bøker. 

 

Sak 27/21 Fagdagene 

28-29 Oktober 2021. Sted Schafteløkken : Bestilling sendt Inger. 

Finn foredragsholder  og hovedtema. Innspill fra FER og arbeidsgruppa er 
velkommen. 

Drøftinger rundt tema: 

Tema: Hvordan støtte andre uten å miste seg selv? 

- hva når konsekvensen er selvmord? 
- hva når du ikke lykkes? 
- offer- overgriper-hjelper 

torsdag 10-18- fredag  9-15- Per Isdal som foredragsholder. 

 

Sak   28/21 Nettside 



Alle tar en gjennomgang av nettside før styremøte. Skriv gjerne opp forslag/ 
feil/mangler på opprettet google ark som blir delt med dere. 

 Vedtatt: 

Vi kontakter utvikler for rettelser innenfor budsjettert sum.  

 

Sak   29/ 21 Regnskap 

Gjennomgang av regnskap 

Vedtatt: 

Taes til etterretning. 

  

Sak:  30/ 21. Innsendt sak- unntatt offentlighet 

 

 

Sak 31/21 Resonans. 

Fremdrift og informasjon 

Vedtatt: 

Utsatt til neste styremøte. 

  

                                                

 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen       Sissel Kvinen 

NTF            Sekretær                                                              

                                                                          

 


