
Protokoll 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
Protokoll sendes for informasjon til medlemmene,revisor, faglig etisk råd i NTF og
Instituttet for Traumearbeid (IT) når den er godkjent

Godkjenning av innkalling og saksliste

Protokoll fra styremøte 10/2-2022
Vedtak:
Referat godkjennes.

Sak 12/22 FER, årsberetning
Bjørn Reidar Brune orienterte styret om utviklingen i saken. Irene Standnes ble orientert om
vedtaket på sak 10/22 pr mail da det ikke var rom for et møte på så kort varsel. Standnes og
Brune var i kontakt pr telefon der uenighetene om årsberetningens sedvanlige formkrav i lys
av §9 g og h, styrets mandat overfor generalforsamlingen, definisjon av et organs
beslutningsudyktighet §9 b, samt forholdet til hvordan praktisere åpenhet og demokrati i
foreningen ble sortert og redegjort for hverandre. Hun svarte styret også skriftlig på vedtaket
på følgende måte:

“På hvilket grunnlag mener flertallet i styret at dere har myndighet til å "forkaste
årsberetningen fra FER"?

● Som mindretallet i styret, Sissel Kvinen, påpeker: jeg er valgt av
generalforsamlingen og har et selvstendig ansvar overfor GF. Styret
har, med mindre NTFs GF gjennom vedtektene eller vedtak på GF,
ikke slik instruksjonsmyndighet. Styret har så langt jeg kjenner til
ingen instruksjonsmyndighet overfor FER. Jeg ber i så fall om at
styret viser til hvilket rettslig grunnlag dere i så fall mener
instruksjonsretten bygger på (§ 11 nr. 1 bokstav c)?

● FER har en selvstendig rolle og er et av foreningens permanente
organer, jf vedtektenes § 5. Og jeg som eneste gjenværende medlem i
FER plikter å legge fra årsberetningen til GF, jf § 9 bokstav h).



● "Beretningen inneholder flere saker som skulle vært behandlet i
styret men som ikke er meldt". Enig i at det
sikkert er flere saker som med fordel kanskje kunne ha vært tatt opp i
styret, men vennligst konkretiser hvilke saker styrets to
medlemmer refererer til? Og vurdér samtidig gjerne hvem dere
mener er nærmest til å ta opp saker i NTFs styret? (jf vedtektenes § 7
bokstav a) siste punk, jf § 10 bokstav a) 2 ledd nr. 2 og 3)  ettersom
det referere til "synspunkter og meninger fra en part" - hvem refereres
det til? Jeg har bare lagt fram en årsberetning er er såvidt meg bekjent
ikke "part" i noen konflikt, men har i årsberetningen fra FER valgt å ta
opp forhold som jeg mener er så alvorlige at GF bør informeres,
og de ligger etter mitt skjønn, innenfor FERs mandat, jf. § 9 første
ledd, jf. § 9 bokstav g) annet ledd.

● "Referat fra møtene skal ligge til grunn for årsberetning, og ikke
gjengis i beretningen." Jeg minner om vedtektenes § 9 bokstav g): "I
andre saker enn klagesaker avgjør rådet selv for hvem, og på
hvilken måte rådets uttalelser skal bekjentgjøres".

● Ifølge vedtektenes § 9 er FER NTFs "kvalitetssikrings- og
utviklingsorgan som skal sikre faglig-etiske praksis". Hvordan
NTFs organer (inkludert styrets) behandling av saker, vil slik jeg ser
det, omfattes. Ettersom FER er valgt av generalforsamlingen, mener
jeg at det er NTFs generalforsamling som eventuelt skal ta stilling til
om de mener at innholdet i årsberetningen går utover FERs mandat.
Når nå to av styrets medlemmer velger å (etter mitt skjønn) å gå
utover sine fullmakter og "forkaste årsberetningen fra FER",
mener jeg dette ytterligere understreker alvorlighetsgraden og
viktigheten av at GF får kjennskap til de forhold som jeg som
FER-medlem har erfart og derfor tatt opp i årsberetningen.

● "Beretningen representerer ikke et beslutningsdyktig FER, men kun
belyser synspunkter og meninger fra én av partene  jf vedtektene §
9b) vedr. beslutningsdyktigehet." Ja, ettersom det nå bare er ett
gjenværende medlem i FER, så er det åpenbart at det er mine
vurderinger av faglig-etisk praksis som framgår av årsberetningen.
Den paragraf i vedtektene som styrets to medlemmer påberoper seg
refererer til FERs beslutningsmyndighet og jeg forstår ikke
relevansen av denne henvisningen når det gjelder hva som skal stå i
FERs årsberetning? FER har ikke fattet noen vedtak (som krever tre
beslutningsdyktige medlemmer)? Mener dere at når jeg som eneste
gjenværende medlem i FER legger fram en årsberetning iht.
vedtektenes § 9 bokstav h), må dette anses som et vedtak og en
beslutning som krever (styrets eller tidligere medlemmer av FERs)
enighet om innholdet? Det står selvsagt styret fritt i å innhente de to
tidligere FER-medlemmers innspill ift den perioden de var en del av
FER. Eventuell uenighet kunne i så fall protokollføres på samme måte
som Sissel Kvinen nå protokollfører begrunnelsen for sin uenighet
med flertallet i styret som pålegger FER å endre årsberetningen.

● "Gjengivelse av innhold fra korrespondanse med anonymiserte
medlemmer" mener jeg var så viktig nettopp fordi det kom fram



påstander om at medlemmer ikke tør å ta opp forhold dette
medlemmet erfarer (hverken med terapeuten/-er direkte eller som
formell klage) og enda til påstår at dette gjelder flere. Dette er så
alvorlige forhold at jeg valgte å ta det opp med styret ettersom FER
samme dag tilfeldigvis hadde møte med styret, og jeg har i rapporten
tatt selvkritikk på at jeg ikke tok opp dette med styret ved en tidligere
anledning da slike påstander ble framsatt.

● "Kommenterer metaforisk og argumenterende på pågående uspesifike
debatter i miljøet uten henvisning til saksgang, og uten mulighet for
omtalte å gi sin versjon, eller argumentere i mot."
Jeg er enig at den metaforen jeg brukte, streng tatt ikke trengte å stå i
årsberetningen (og at jeg har gått i mer detalj enn jeg normalt ville
gjøre i en årsberetning). Når det er sagt: med styreflertallets nå (slik
det framstår for meg i alle fall) forsøk på å kneble og overstyre hva
som skal stå i FERs årsberetning, tenker jeg at metaforen var
treffende (selv om noen kanskje kan ta kritikken personlig og oppleve
den som usaklig og lite treffende?)

● "Beretningen gir inntrykk av å skulle evaluere styret og NTF alene,
noe FER ikke har har mandat til jf vedtektene § 9a) - og især ikke da
FER for tiden ikke er beslutningsdyktige. " Hvordan skulle FER kunne
ha mulighet til å "evaluere styret" - jeg som FER-medlem har ikke
deltatt på eller hatt innsyn i hva som skjer på styremøtene? FER
(og NTFs medlemmer) har inntil nylig ikke fått tilgang til referat fra
styremøtene..? Årsberetningen omtaler etter mitt skjønn bare forhold
som var knyttet til utøvelsen av vervet i FER. Ønsker NTFs GF
framover årsberetninger som kun inneholder saklige fakta om antall
klagesaker, møter og utelatelse av etter mitt skjønn kritikkverdige
forhold (som vi kan lære av og åpent ta opp), ja, da er jeg kanskje feil
dame å ha i FER...

● Min intensjon med FERs årsberetning var (og fortsatt er)  et ærlig -
og så saklig som jeg kunne - forsøk på å ta opp konkrete forhold som
vi alle, inkludert meg selv, kan ta lærdom av. Om GF mener at FER
har gått utover sine fullmakter eller at jeg har opptrådt kritikkverdig, ja,
så er jeg beredt til å ta konsekvensene av det. Og ja, jeg skal som
medlem av FER framover ha fokus nettopp, framover, og ta opp saker
og saksbehandlingsfeil, direkte med styret slik at vi sammen kan
ivareta hver våre verv til det beste for medlemmene og ikke minst
for alle de der ute i samfunnet som trenger våre tjenester.”

Sissel Kvinens protokolltilførsel på sak 10/22 gjentas da den er referert til:

“Protokolltilførsel fra Sissel Kvinen sekretær.
Et styremedlem mener styret ikke kan underkjenne en årsrapport fra et valgt organ fra
generalforsamlingen og mener at årsberetning skal sendes ut slik den er kommet inn. Viktig
at å ha åpenhet om hvordan medlemmene opplever NTF ut i fra FER sin rolle i
organisasjonen.”



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.
Vedtaket ble vedtatt med 2 mot 1 stemmer

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
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 Fjelstad

Vedtak:
Ut i fra forskjellen i vedtektenes §4 punkt c som omhandler medlemmenes forpliktelser,
valgbarhet og stemmerett og §9 punkt c som omhandler faglig etisk råds sammensetning og
beslutningsmyndighet og tidligere fremmet sak fra styret på gf 2021 vedtar styret at
valgkomiteens forslag til kandidater blir stående og alle personene er valgbare.

Eventuelt




