
Protokoll til styremøte 3, 5, 13 og 20/01-2022. Kl. 1700 til
ca. kl.20:30.

Sted: Zoom.

Til: Linn Arnesen, Bjørn Reidar Brune, Sissel Kvinen og vara Frigg Helen Valla.

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

Protokoll fra styremøte 9/12-2021

Vedtak:

Referat godkjennes.

1/22 Regnskap

Gjennomgang ved BRB

Vedtak:

Årsregnskap for 2021 er lagt frem. Avtalt revisjon med revisor 6/1-2022.

Sak 2/22: Innsendte saker GF 2022

Gjennomgang av innsendte saker ang vedtekter.

a) På vegne av "Arbeidsgruppe for Vedtekter og Etiske retningslinjer": Geir
Dale, Soile Hamalainen, Mariken Moxness, Ellen Agnethe Brygfjeld, Victoria
Eek, Frigg Helen Valla, Marta Thorsheim, Else-Britt Herheim, Anne-Katrine
Holm, Irene Standnes, Ewelyn Hysing-Olsen



Redigerte Vedtekter for NTF

b) Sak fra Annhild Tofte, forslag til endring i vedtektenes paragraf 7b. Om
styrets sammensetning og beslutningsmyndighet.

c) Sak fra Annhild Tofte, alternativt forslag om tillegg i vedtektene paragraf 5,
etter redegjørelse av foreningens permanente organer:

d) Sak fra Astrid Ersland Sandvik,  forslag til GF om endring i vedtektene § 5
punkt 5

e) På vegne av "Arbeidsgruppe for Vedtekter og Etiske retningslinjer": Geir
Dale, Soile Hamalainen, Mariken Moxness, Ellen Agnethe Brygfjeld, Victoria
Eek, Frigg Helen Valla, Marta Thorsheim, Else-Britt Herheim, Anne-Katrine
Holm, Irene Standnes, Ewelyn Hysing-Olsen

Endring av NTFs etiske retningslinjer for traumeterapeuter IoPT

Vedtak:

a) Styret støtter store deler av Forslaget fra Arbeidsgruppe for Vedtekter.

Styret har utarbeidet et samlet forslag med merknader til det nye
forslaget i den hensikt å skille mellom vedtekter og retningslinjer.

Styret har dissens på punkt 4a strekpunkt om resonans under styrets
oppgaver i styrets forslag.

Styret har dissens på punkt 8b i det nye forslaget.

b) 2 medlemmer av styret støtter Annhild Tofte sitt forslag.
c) Styret stiller seg ikke bak en vedtektsendring for å unngå dobbeltroller

men støtter intensjonen om å involvere flest mulig i arbeidet for
foreningen.

d) Styret støtter ikke forslaget i nåværende form men ønsker å utarbeide
retningslinjer for styringsstrukturen av resonans og forventninger til
fagbladet til GF i 2023. Innholdet i saksfremlegget taes med i
diskusjonen.

e) Styret støtter forslaget. I etiske retningslinjer må henvisningen rettes
til paragraf 9d som henvisning til klage saksgang.

Sak  3/22 Handlingsplan 2022



Utarbeide handlingsplan

Vedtak:

utsatt til neste styremøte

Sak:  4/22. Budsjett 2022

Utarbeide budsjett for 2022

Forslag til vedtak:

Øke følgende poster:

porto

Sak   5/22 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:

Bruk av 2500,- for å oppdatere medlemssiden hos webdesign

6/22 Årsberetning

Utarbeide årsberetning

Forslag til vedtak:



Eventuelt

Marta Thorsheim har informert styret om at hun jobber mot å få flere av de
norske terapeutene IoPT oppført på Franz Ruppert sin oversikt over
tilgjengelige terapeuter IoPT.

Leder

Linn Arnesen

NTF


