
 
Protokoll styremøte 27.05.21. 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 06/5-2021                

 Vedtatt: 

Referat godkjennes. 

 

Sak 31/21: Resonans 

Fremdrift og informasjon. Finn dato for intervju av styret 

Forslag til vedtak: 

Taes til etterretning, Resonansgruppen har god fremgang og ligger i rute. Styret er 
godt fornøyd med fremdrift og jobben så langt. Styret intervjues den 3. juni kl 19:30 

 

 

Sak  32/21 Regnskap 

ved BjR. 

Vi har fakturert medlemmer for arbeidsgruppe. Satt lang betalingsfrist. 

Vi har innført KID nummer. 

Vedtatt: 

Veilederavgift blir fakturert snart med forfall 20.juni 



 

 

Sak:  33/21. Medlemsmøte i september 2021 

Informasjon fra FER 

Vedtatt: 

Avventer tilbakemelding fra FER 

 

Sak 34/21 Konferanse 28-29 oktober 

Sted Schafteløkken  

Diskutere videre på tema og foredragsholdere. 

Kirkengen, Per Isdal er foreslått. 

Forslag til vedtak: 

Send mail til Kirkengen og Isdal, avventer svar for å sette hovedtema for 
fagdagene. Hvis begge sier ja blir det en dag på hver. 

Sissel og Linn utformer mail 

Schafteløkka er booket og bekreftet. 

 

Sak   35/21 Nettside 

Henvendelse sendt, gjennomgang ved Linn 

 

Forslag til vedtak: 

Avventer info etter møte 28.mai 

 

36/21 Mail fra IT (Institutt for Traumearbeid) 

Ang: nettside NTF, informasjon på nettside, GDPR 

 

Vedtatt: 



Vi vil sende svar på mail 

1: Vi undersøker og redegjør for hvordan problematikken med attributter på 
Finn terapeut  skal løses ut til medlemmene. 

2: GDPR er lovpålagt og vil bli opprettet på siden. 

3: Vil bli gjennomført: 

 Når opplæring på hjemmeside er gjennomført. 

FER vil bli synlig på hjemmesiden 

 

 

37/21 pressekontakt 

Retningslinjer i forhold til presse for medlemmer 

Vedtatt: 

Pressekontakt Irene Standnes utarbeider disse i samarbeid med styret 

Sissel Kvinen er kontaktperson i styret 

 

38/21 faglig oppdatering av veilederne. 

Få satt dato i samarbeid med IT 

Vedtatt 

Send forespørsel til Instituttet, få fastsatt tema,vi foreslår august/september 2021 

Sissel Kvinen sender mail 

39/21 Oppstart veilederutdanning 2021 

Vi henvender oss til IT for videre planer fra Instituttet 

Vedtatt 

Vi sender mail til Instituttet. 

Sissel Kvinen kontakter Marta Thorsheim 

 

Eventuelt 



Informasjon rundt protokollene fra generalforsamlingene  

Alle er nå signert og sendes ut :Linn                                               

NAFKAM- avtale møte i juni eller august: sende forespørsel om møte: BjR 

 

Neste styremøte blir 17.juni 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen       Sissel Kvinen 

NTF            Sekretær                                                               

                                                                          

 


