
 
Protokoll til styremøte 17.06.21. 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 27/5-2021                

Vedtatt: 

Referat godkjennes. 

 

 

 

Sak  40/21 Regnskap 

ved BjR, veilederavgift og arbeidsgruppeavgift kommer inn i løpet av juli, Ingen 
differanse per dd. Gamle styret er honorert/lønnet. 

Vedtatt: 

Taes til etterretning 

 

Sak:  41/21. Medlemsmøte i september 2021 

Informasjon fra FER, Foreslått mandag 20. sept kl 18-21.Mail vedlagt 

Vedtatt: 

20.sept medlemsmøte, informasjon ut i gnist og per mail. Digitalt møte med 
påmelding. Linn oppretter. FER er ansvarlig for innhold. FER lager innkalling i 
samarbeid med Linn Arnesen 



 

 

Sak 42/21 Konferanse 28-29 oktober 

Sted Schafteløkken  

Diskutere videre på tema og foredragsholdere. 

-  

Vedtatt: 

Hovedtema: 

Utenforskap & traumatisering 

Hvorfor faller så mange utenfor? 

- Hvordan bygge sunn identitet? 

 

Sende brev til medlemmene om noen av de vil holde workshop/prosesser -Linn 

 

Sak   43/21 Nettside 

Henvendelse sendt, gjennomgang ved Linn 

 

Vedtatt: 

Bjørn Reidar og Linn tar et møte med Rune Brynestad Totalweb for opplæring 
i webside. Frist uke 26. 

 

44/21 Mail Arbeidsgruppa 

Ang: fremdrift,lønn mm 

 

Vedtatt: 

Mandat for NTF arbeidsgruppen : 



Styret har gått gjennom mandatet og stiller oss bak NTFs arbeidsgruppe for 
interessepolitisk arbeid.  

Styret er positive til spørreundersøkelsen. Bjørn Reidar kontakter Per Loua 

Styret er svært positive til arbeidet som er nedlagt i arbeidsgruppa. 

Forslag til avlønning på kr 650,- er godkjent innenfor Arbeidsgruppens 
budsjettrammer. 1000,- per medlem og inntekter arbeidsgruppen ellers genererer 
av midler. 

 

45/21 pressekontakt 

Retningslinjer i forhold til presse ved Irene Standnes 

Vedtatt: 

Utkast for kontakt med media og presse fra Irene Standnes er godkjent og gjøres 
om til retningslinjer for medlemmene. Regler for NTFs kontakt med media og 
presse blir sendt ut til medlemmene og lagt ut på GNIST. 

Linn: Logo settes inn og legges inn på medlemsdelen av NTFs hjemmeside. 

 

 

 

46/21 Faglig oppdatering av veilederne. 

Dato er satt.31. august 2021. 

Vedtatt: 

Styret sender ut dato og forespørsel om innspill for dagen som må sendes Marta 
Thorsheim innen 1.08.2021. Linn Sender ut 

 

 

47/21 Oppstart veilederutdanning 2021 

Påmelding er i gang. Oppstart til høsten. FER er invitert til samarbeid 

Vedtatt. 

Taes til orientering 



 

48/21 Mail fra: 

Victoria Scheel Haarstad Organisasjonssekretær -Holistisk Forbund 

Tema: Fellesaksjon for Gjeninnføring av MVA-unntak på alternativ behandling utført 
av registrerte behandlere 

Vedtatt: 

Styret stiller seg bak oppropet med logo og styrets underskrift. 

Oppropet blir sendt arbeidsgruppen til orientering. Linn sender og svarer på mail. 

 

 

Eventuelt 

Gnist, Styreweb, mail og praktisk fremdrift. 

Nytt Styremøte : Tilegnet konferanse, medlemsmøte og veilederdag  

1.juli kl 17:00 

 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen       Sissel Kvinen 

NTF            Sekretær                                                               

                                                                          

 


