
 
Referat til styremøte 09.08.21. 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 17/6-2021                

Vedtak: 

Referat godkjennes. 

 

Sak 49/21: Resonans 

Fremdrift og informasjon. Gjennomgang etter gjennomført møte søndag 1.august 

 Vedtak: 

Taes til etterretning. Forespørsel om Indesign årsabo, se sak 55/21 

 

 

Sak  50/21 Regnskap 

ved BjB 

Styre får en oversikt over regnskapet,  og tar en halvårsvurdering om poster bør 
justeres etter behov, ut fra handlingsplanen til NTF 

Vedtak: 

Taes til etterretning, regnskap er i balanse. Arbeidsgruppa har fått inn ca halvparten 
av fakturert beløp. Utestående medlemskontingent fra tidligere år krediteres. 
Medlemmer som har fått 3 eller flere purringer vil bli kontaktet. 



 

Sak:  51/21. Medlemsmøte 20 september 2021 

Informasjon fra FER gjennomgåes. 

Vedtak: 

Linn følger opp FER for å få ut informasjon til medlemmene. 

 

 

Sak 52/21 Konferanse 28-29 oktober 

Sted Schafteløkken  

Tema : utenforskap og traumatisering.  

Få fastsatt alle deler av program og foredragsholdere. Sende ut mail til de som er 
avklart eller avvente? Marta Thorsheim vil søke forbundene om å få fagdagene 
godkjent som merittering/pfo. Vedlagt mail fra Marta Thorsheim 

Hvor mange program trykkes opp?  Hvordan markedsføre dagene? 

Vedtak: 

Endelig program fastsatt. Vi fortsetter arbeidet med trykking og videre 
formidling/ renskriving/utfylling av program. Sendes resonans når det er klart. 
Marta Thorsheim søker om merittering/PFO ved ulike forbund. 

 

 

Sak   53/21 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: Vi jobber dokument for dokument for å få alt på plass på 
medlemssiden av hjemmesiden. Sissel kontakter Marta ang artikkel 

 

54/21 Mail fra veileder og Mail fra IT 



Veilederdagen 31 august 2021, hvilke muligheter har vi for å sikre informasjon til de 
som ikke har mulighet til å delta? 

Vedtak: 
 
Det skrives et kort referat fra veilederdagen for å gi veiledere informasjon og 
kunnskaper om tema, videre arbeid og mål for veiledere. Forespør Marta om 
mulighet for opptak av foredrag. 

 

55/21 Årsabonnement indesign til Ntf, resonansgruppen og arbeidsgruppen 
ønskes.      

Vedtak:  

Vi bestiller årsabonnement på Indesign som legges på konto 6810 IT 
kostnader. 

Eventuelt 

 Styret vil invitere FER og arbeidsgruppa til møte 16. sept kl 18:00 

 

 

 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen       Sissel Kvinen 

NTF            Sekretær                                                              

                                                                          

 


