
 
Protokoll 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                

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. 

 

Vedtak: 

Pris 100,- inkl porto 

Til distribusjon :  

2-9 Pris 70,- per blad pluss porto (porto 80,- med helt hjem. 

10-19 Pris 55,-per blad pluss porto ( porto 80,- med helt hjem) 



  20-100 Pris 45,- per blad pluss porto (porto 139,- med helt hjem) 

Mer enn 100 Pris 35,- per blad pluss porto  (259,- med helt hjem) 

   

 

 

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. 

Vedtak: 

Digital hybrid vil vi tilrettelegge for, teknisk løsning undersøkes. 

Bindende påmelding for digital deltagelse med frist, hvis det blir nok påmeldte til å 
dekke lydtekniker vil dette bli tilbudt. 

Hjelpere fagdag : sende ut forespørsel til medlemmene. Avlønnes med gratis 
inngang fagdagene. Ønskelig med 3 personer. 

Musikalsk innslag: ja, 

Schafteløkken : Linn ringer i morgen ny ledelse ved Schafteløkken. 

 

 

Sak:  58/21. Medlemsmøte 2021 

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

Vedtak: 

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

 

Sak 59/21 FER 



2 representanter fra FER har trukket seg. Videre fremdrift. 

Vedtak: 

Vi takker for arbeidet frem til nå og tar til etterretning tilbakemeldingene som er gitt. 

Styret overtar FER sine oppgaver frem til nytt FER blir valgt, vi opprettholder 
samarbeidet med gjenværende medlem. Styret vil sende et informasjonsbrev til 
medlemmene. Valgkomiteen blir kontaktet for å skaffe nye kandidater til faglig etisk 
råd til neste Generalforsamling i 2022 

 

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 

 

Vedtak: Bjørn Reidar og Linn setter av uke 39 til dette arbeidet, evalueres på neste 
styremøte. 

 

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.  

Vedtak: 

Ansvarsavklaring dekkes av NTF sine faglige etiske retningslinjer og kontrakten 
terapeut og klient inngår. Det er viktig at terapeuten går i veiledning og tar denne 
typen etiske problemstillinger til diskusjon i veiledningsgruppen med godkjente 
veiledere. 

Fra avtale mellom klient og terapeut:  

● Jeg er kjent med og godtar at jeg har taushetsplikt om alt som skjer her.                         

(Gjelder traumeterapeuten) 

● Jeg har ansvar for meg selv før, under og etter timen. Føler jeg ubehag skal 

jeg kontakte traumeterapeuten. 

● Hvis jeg velger å forlate timen skjer det på eget ansvar. 



● Jeg er kjent med at etter 5 år blir dokumentasjon på oppmøte slettet. 

● Jeg er kjent med at jeg har klageadgang til NTF (Norsk 

Traumeterapeutforening). 

 

 

62/21 Foreslåtte endringer i regler for pressekontakt. 

Se vedlagte mail fra medlem ang presiseringer og omskrivinger 

Vedtak: 

Styret ved Sissel Kvinen tar saken videre med pressekontakt og foreslår eventuelle 
endringer til neste styremøte. 

 

63/21 Redaktør resonans. 

Redaktør har trekt seg, videre fremdrift 

Vedtak: 

Tatt til orientering at redaktør har trekt seg, styret holder kontakt med eksisterende 
redaksjon frem til ny redaktør blir oppnevnt. 

 

64/21 Generalforsamling 2022 

- sette dato og igangsette forberedelser 

Vedtak: 

Foreløpig dato generalforsamling : Tirsdag 8. mars 2022 

 

65/21 Veilederdag 2021 

Gjennomgang fra veilederdag avholdt 31/8-2021 

Vedtak: 

Taushetsplikt og avvergingsplikt ble diskutert,  

Mulighet for å dele veilederdagen i 2 og legge den til kveldstid slik at flere kan delta. 

 



 

Eventuelt 

                                              

 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen       Sissel Kvinen 

NTF            Sekretær                                                               

                                                                          

 


