
 
Referat styremøte 9/12-2021. Kl. 1700 til ca. kl.20:30. 

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). 

Kommentar til innkalling: Sissel Kvinen vil ikke stå med underskrift på innkalling når 
hun ikke har utarbeidet sakslisten. Hun etterlyser også distribusjon av sakslisten til 
alle medlemmene. 

Protokoll fra styremøte 23/09-2021                

Vedtak: 

Referat godkjennes. 

 

66/21 Regnskap 

Gjennomgang ved BRB 

Vedtak: 

Revisor har hatt møte med kasserer 11/11-2021 

Styret tar det til etterretning. Vi vil utarbeide en egen økonomisk oversikt for 
Resonans og Fagdagene 2021 grunnet manglende poster i budsjett 2021. 

 

Sak 67/21: Generalforsamling 2022 

Innkalling og oppgaver i henhold til årshjulet igangsettes.  

Vedtak: 

Vi venter på innkomne saker og holder nytt styremøte mandag 3 januar kl 
17:00 



 

Sak  68/21 Evaluering av mail fra redaksjonen i Resonans 

Innsendte mail fra redaksjonen gjennomgår og taes stilling til punktvis. 

Vedtak: 

Evaluering fra redaksjonen taes til etterretning i vårt videre arbeid. 

 

Sak:  69/21. Fastsetting av rutiner for styrebehandling av innkommende saker 
med sensitivt innhold. 

• Hva defineres som sensitivt innhold? 

• Hvilke rammer gjelder for innhenting av informasjon/drøfting av sak med andre 
parter? 

• Når i løpet av saksgangen tilgjengeliggjøres saksinformasjon fra styret? - og hvem 
gjør det? 

• Åpenhet om referanser. 

• Hvordan forholdet styret seg til dissens i styret? 

Vedtak: 

Alle saker til styret som ikke går direkte på person/terapeut er offentlig, styret 
utarbeider egne retningslinjer for innsending av saker til styret.  

 

 

 

 

 

 

Sak   70/21 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 legger ut to artikler fra fagbladet Resonans og avventer artikkel fra Marta 
Thorsheim. Vi forespør mulighet for link opp mot kjøp av Resonans på 
nettsiden og visning av del av artikkel. Vi får alle innkalling og referat i PDF 
form inn på medlem siden av NTF sin hjemmeside. 

 

71/21 Foreslåtte endringer i regler for pressekontakt. 

Gjennomgang av revidert skjema. 

Vedtak: 

Skjema godkjennes og sendes ut til medlemmer. 

 

Eventuelt 

Gjennomgang av PFO som er innrapportert                                             

 

Leder                                                                                      

Linn Arnesen        

NTF                                                                                                    

                                                                          

 


