
Innkalling til styremøte torsdag 17.02.2022
Tid: Kl. 18.00-21:30
Sted: Zoom

Til: Linn Arnesen, Bjørn Reidar Brune,og Frigg Helen Valla.
Styret sender også innkallingen til Roar Rønsen
Innkalling sendes for informasjon til medlemmene,revisor, faglig etisk råd i NTF og
Instituttet for Traumearbeid (IT).

Godkjenning av innkalling og saksliste

Protokoll fra styremøte 10/2-2022
Forslag til vedtak:
Referat godkjennes.

Sak 12/22 FER, årsberetning
Bjørn Reidar orienterer styret om utviklingen i saken. Jf telefonsamtale og
mailkorrespondanse med gjenværende medlem i FER.

Forslag til vedtak:
Styret er uenig med Irene Standnes om hva det innebærer at FER er beslutningsudyktig,
hva som kjennetegner en årsberetning og hvilket mandat som er delegert styret av
generalforsamlingen når et av foreningens organer er kjent ikke-beslutningsdyktige.
Styrets intensjon med dette er å styrke åpenheten og de demokratiske prinsippene i
foreningen, slik at viktige saker kommer fram ved korrekt saksgang, og blir belyst og
behandlet med alle relevante og berørte sider.
Vedtaket fra sak 10/22 blir dermed stående. Styret anmoder generalforsamlingen om å ta
vedtaket og den manglende årsberetningen til etterretning.

Sak 13/22 Generalforsamling 2022
Arbeidsfordeling:
Informasjon til medlemmer : fullmakt til annet medlem
zoom- poll- stemmer- praktisk gjennomføring
Gjennomgang av papirer og forbedret sammenstilling av sakene før de sendes ut.
Ordstyrer
Referent



Sjekk av stemmeberettigede
Sende påminnelse til påmeldte medlemmer GF som ikke har betalt medlemsavgift

Sak 14/22: Kriterier for å stille til valg i FER
ref mail fra IT som vedlegges der det påpekes at ene personen som er på valg ikke kan
velges da personen ikke har fullført år 1 av videreutdanning
Fra generalforsamling 2021. § 9 FAGLIG ETISK RÅD (FER)
Nåværende tekst: Det tilstrebes at kun to medlemmer skiftes ut om gangen slik at
kontinuitet kan sikres.
Endres til: Det velges ett (1) nytt medlem hvert år, som velges for tre (3) år.
Medlemmene av FER skal bestå av minimum to (2) praktiserende
traumeterapeuter IoPT, og ett (1) betalende medlem.
Daværende styre trakk forslaget da det ble påpekt at FER også kan bestå av medlemmer
som ikke er IoPT terapeuter eller har noen tilknytning til NTF.
Tidligere har FER bestått av Ingeborg Snilsberg psykiater med kjennskap til IoPT, Karin
Førland og Bente Fjeldstad

Forslag til vedtak:

Eventuelt

Med vennlig hilsen Linn Arnesen Styreleder 15.02.22


