
Protokoll fra styremøte torsdag 10.02.2022
Tid: Kl. 19.00-21:30
Sted: Zoom

Til: Linn Arnesen, Bjørn Reidar Brune og Frigg Helen Valla.
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 26/1-2022
Vedtak:
Referat godkjennes.

Sak 09/22 Mail utsending webdesign
Tilbud om løsning som automatisk sender ut mail til medlemmer når det blir gjort
endringer på medlemssiden NTF. Dette vil medføre at alle medlemmer får
innkallinger og referat på styremøter mm
Vedtak:
Sum 3800,- godkjennes brukt til oppgradering av nettside.

Sak 10/22 Gjennomgang av årsrapport FER
Styret har gått gjennom årsrapporten og ser at den ikke er i tråd med slik en årsrapport skal
utformes.
Vedtak:
Styret forkaster årsberetning fra FER med 2 mot 1 stemme.
Begrunnelsen for vedtaket er at den ikke svarer til format årsberetning på følgende punkter:

● Beretningen inneholder flere saker som skulle vært behandlet i styret men som ikke
ble meldt og behandlet av styret. Styret skal ikke måtte lese om saker i en
årsberetning men skal være godt orientert på forhånd.

● Referat fra møtene i FER skal ligge til grunn for årsberetning, og ikke gjengis i
beretningen. Saksbehandling skal ikke legges frem for GF kun korte overskrifter
eventuelt konklusjoner

● Beretningen er skrevet av et medlem av FER og representerer ikke et
beslutningsdyktig FER, og belyser synspunkter og meninger fra dette medlemmet



som et partsinnlegg og dette hører ikke hjemme i en årsberetning.  jf vedtektene §9b)
vedr. beslutningsdyktigehet.

● Gjengivelse av innhold fra korrespondanse med anonymiserte medlemmer hører ikke
hjemme i en årsberetning som går ut til alle medlemmer av foreningen og som ikke
er blitt lagt frem for styret.

● Kommenterer metaforisk og argumenterende på pågående uspesifikke debatter i
miljøet uten henvisning til saksgang, og uten å ha gitt styret mulighet for behandling
av sakene.

● Beretningen gir inntrykk av å skulle evaluere og belære styret, noe FER ikke har
mandat til, men styret er ikke uenig i en konstruktiv debatt rundt
forbedringspotensialer hverken med FER, GF eller andre.

Styret har derfor forkastet årsberetningen og bedt Irene Standnes om å utforme en ny og
formelt riktig årsberetning som oppsummerer FERs arbeid i 2021 herunder:  hvem som har
vært medlemmer, antall møter, hvilke aktiviteter FER har deltatt i og arrangert, samt hvilke
typer saker som har vært behandlet, og dermed utelate alt som ikke er kort og beskrivende
for FERs virke gjennom 2021. Det kan ikke være slik at styret skal lese om saker i en
årsberetning

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

Konklusjon
Flertallet i styret er uenig med Sissel Kvinen (styremedlem og sekretær) om hvilket mandat
som er delegert styret av generalforsamlingen i forhold til et valgt organ som FER.
Flertallet i styret ønsker å styrke demokratiske prosessene i foreningen ved å følge
vedtekter, retningslinjer og generelle spilleregler for styrearbeid. Medlemmene (i GF) gir
styret og andre med verv i foreningen gjennom valg av medlemmer til de forskjellige verv et
mandat.
Mandater reguleres av vedtekter og retningslinjer samt en handlingsplan som styret og
andre som innehar verv må følge.
Styret står direkte ansvarlig i forhold til GF for alt som utføres av alle med verv i foreningen.
Styret mener det er vesentlig at saker følger en riktig saksgang og at medlemmer som
henvender seg til styret ikke får sakene sine behandlet av hele GF. GF har delegert et
mandat til styret om å representere GF fra generalforsamling til generalforsamling.

Styret anmoder herved GF om å støtte styrets vedtak om en ny og formelt riktig årsberetning
fra FER. Styret vil således sette opp retningslinjer for en formelt riktig årsberetning hvis det
er ønskelig.

Sak 11/22: Evaluering av styrets arbeid

Første sak:



Bjørn Reidar Brune fremmer følgende sak etter uttalelser fra styremedlem/sekretær, på et
møte initiert av Institutt for traumearbeid via Irene Standnes (FER), som styret stiller seg
uforstående til. Tilstede var Linn Arnesen, Bjørn Reidar Brune, Sissel Kvinen, Frigg Valla,
Marta Thorsheim og Irene Standnes.
Styremedlemmet/sekretær Sissel Kvinen sier følgende i møtet .”styret har gjort en dårlig
jobb” Styreleder Linn Arnesen spør på hvilke måte da hun mener styret har levert i henhold
til GF på handlingsplan og det motsatte har kommet frem på tidligere styremøter.
Styremedlemmet /sekretær begrunner ikke sin uttalelse men holder fast ved den som
“hennes personlige mening” i møtet med IT og FER

Styremedlem/kasserer Bjørn Reidar Brune ønsker følgende avklart på styremøtet 10/2-2022
1: avklaring av hva som ligger til grunn for misnøyen med kvaliteten på styrearbeidet hos
styremedlemmet/sekretær
2: avklaring av motiv for å tematisere dette i et møte med Instituttet og FER uten at det er
drøftet i styret.

1:
Styremedlem/sekretær er uenig i at styret har fulgt handlingsplan. Hun påpeker følgende
mangler.

● manglende utsendelse av innkalling og protokoll til alle medlemmer, revisor, IT og
FER

● dårlig samarbeid rundt innkallinger og sakslister til styremøter.
● dårlig forberedelse, organisering og samarbeid ift blant annet fagdager og resonans.
● manglende outsourcing av sekretær/kassereroppgaver.

Styreleder påpeker her at dette er oppgaver hun har påtatt seg da styremedlem/sekretær
Sissel Kvinen ikke har hatt kapasitet til, i følge henne, å bidra inn i det praktiske
styrearbeidet, og hun har fra starten av ønsker å outsource sine oppgaver ved å avstå fra
styrehonorar. Hun har ikke selv tatt noen aktive grep for at finne en person som kan ta
styremedlemmets sekretæroppgaver og dette har ført til stor arbeidsmengde på styreleder
og kasserer.
Styreleder og styremedlem/kasserer finner det illojalt at styremedlemmet kommer med slike
uttalelser i et møte med IT og FER uten at det er tatt opp i styret som en sak.

Styremedlemmets påstand rundt fagdag og resonans ble ikke videre diskutert i møtet

Styreleder og kasserer informerte igjen om at de har gjennomført flere møter med
statsautorisert revisor Nina Nilsen for å se om det var mulig å outsource kassererjobben. Det
å outsource regnskapsdelen av kasserervervet viste seg å være lite tidsbesparende så vi
gikk ikke videre med dette. På styremøtet den 15/4-2022 sak 27/21 ble styret konstituert
med Bjørn Reidar Brune som kasserer og sissel Kvinen som sekretær.
Det fremkom også at Sekretær ikke anerkjenner eller tar til følge konstitueringsmøte.
Flertallet mener at konstituering skal skje og at oppgaver følger verv.  Jf. vedtektene §7b):
”Utover det  [valg av leder, som skjer på GF] konstituerer styret seg selv.”

2:
På avklaring av motiv for å komme med påstanden om at styret har gjort en dårlig jobb i et
møte med IT og FER uttaler styremedlem/sekretær at hun nekter å få munnkurv da hun er i



styret for medlemmene og derfor mener at hun alene som styremedlem kan diskutere
styresaker med hvem som helst av medlemmene. Hun sier at “styret har vært dårlig
organisert og det har vært dårlige forberedelser”

Andre sak
Sekretær uttalte misnøye med styreleder fordi hun ikke har gjort oppgaver som etter
styreleder oppfatning ligger under sekretærens oppgaver.
Styremedlem/sekretær stiller seg undrende til at det er så mye å gjøre og at hun ikke har fått
tildelt oppgaver og mener at hun har hatt dager der hun har vært tilgjengelig for samarbeid
med styreleder. Hun har hatt kapasitet til å ta på seg flere oppgaver

Styreleder har flere ganger bedt styremedlem om å utføre oppgaver. Det som blir tatt opp
direkte i møtet er forespørsel om å starte arbeidet med:
“Utarbeidelse av retningslinjer for innkomne saker”
Styremedlem/sekretær sier at hun er i gang med oppgaven og viser til at hun har tatt noen
utskrifter som hun ønsker å bruke som utgangspunkt. Styreleder påpeker at
styremedlem/sekretær ikke har respondert på mail fra henne eller informert om at hun går i
gang med arbeidet.

Tredje sak
Styreleder tar opp saken vedr. at sekretær har delt brev adressert til styret med folk utenfor
styret før det er blitt behandlet i styret, hvorpå mottaker av dokumentet leste brevet høyt for
flere andre på restaurantbesøk i Oslo. Dette ble oppfattet som brudd på saksgang og illojal
atferd overfor styret som ikke hadde hatt sjanse til å ta stilling til saken. Sekretær hevdet på
sin side at det var hennes fulle rett til å dele dette, for å kunne innhente relevant informasjon
fordi hun mener at all saksinformasjon adressert til styret er åpen for alle medlemmer i kraft
av å være sendt til styret.

Styreleder og styremedlem/kasserer mener at et styremedlem ikke kan begynne behandling
av en sak uten at den er blitt lagt frem for hele styret og styret har delegert behandlingen av
saken til medlemmet. Dette har ikke styret hatt mulighet til. Saker som blir adressert til styret
er ikke adressert til hele medlemsmassen, det må i så fall godkjennes av brevskriver og
legges frem for riktig adressat som er styret før det kan legges frem for medlemsmassen

Dette er det uenighet om i styret, og utgjorde også bakgrunnen for hvorfor styret vedtok å
utarbeide retningslinjer for innkommende saker.

Det er uenighet i styret om hvorvidt sekretær også har brutt taushetserklæringen som gjelder
for styret, som alle signerer når de logger inn på styreweb. Dette med henblikk på en annen
sak der sensitive personopplysninger var gått videre til uvedkommende ved sekretær.
Sekretær avviser tvert all form for kritikk og anerkjenner ikke styreflertallets forståelse av
bruddet på taushetsplikten.
Sekretær mente å ikke ha signert dette, til avtalen ble lest opp.
(alle som logger inn på styreweb, NTF sitt verktøy med medlemsinformasjon, regnskap og
dokumenter signerer en taushetserklæring om at ingen personinformasjon skal deles)



Styremedlem/sekretær erkjenner ikke at de faktiske handlingene hun vedgår å ha gjort
utgjør brudd på taushetserklæringen.

Konklusjon

I styret er det uenighet om kvaliteten på styrets arbeid og samarbeid i 2021
Vi foreslår derfor at styremedlemmer bør så raskt som mulig få kursing i styrearbeid utenfor
NTF hos f eks Virke for å profesjonalisere styret i begynnelsen av en periode og dermed
danne grunnlaget for et godt samarbeid og felles plattform.
Nåværende styre forholder seg til generelle retningslinjer og vedtekter for styrearbeid der
dette mangler i våre vedtekter og retningslinjer, men vi ser at NTF bør utforme sine vedtekter
og retningslinjer mer presist og mindre åpent for tolkning.
Vi ser et stort behov for å gjøre en grundig jobb på dette i 2022.

Styrets presisering til de ulike punktene i referatet

Sak 11/22
Første sak

Punktene som styremedlem/sekretær viser til er ikke en del av handlingsplan 2021 som
består av oppgaver styret skal utføre i 2021 og styret skal bli målt på.
At innkallinger og protokoller skal sendes alle medlemmer fortløpende er ikke funnet i noen
retningslinjer eller i vedtekter NTF. Dette ble heller ikke praktisert av forrige styre og det er
ikke fremmet som sak i det forrige styret.

Innkallinger og protokoller til medlemmer:
På starten av 2022 fikk styret lagt ut alle innkallinger og protokoller for 2021 på
medlemssiden til NTF. Vi har også satt i gang utvikler med en automatisering på
hjemmesiden slik at alle medlemmer vil få informasjonen så raskt den er klar. Denne
oppgaven er utført av styreleder

I foreningens papirer finner vi ingen retningslinjer og oversikt over rollefordeling i styret.
Dette er svært viktig å få på plass slik at problemstillinger rundt dette kan unngås i fremtiden.
Styreleder har ingen problem med å se at oppgavene rundt innkalling og protokoll ikke har
vært optimalt men pga av den store arbeidsmengden og manglende effektivt system for å
dele informasjon har dette blitt hengende etter. Styreleder har fokusert på oppgaver
beskrevet i handlingsplan 2021.

Fagdagene
Etter fagdagene sendte styret v/styreleder ut en spørreundersøkelse til årets deltagere.
tilbakemeldingene var konstruktive og positive.

Resonans
Fagbladet ble distribuert av styreleder til alle medlemmer og det ble ferdig selv om
redaksjonen måtte gjennomføre endringer i siste liten etter at styremedlem/sekretær kom
med informasjon som gav redaksjonen en endret arbeidsbeskrivelse fra medlemsblad til



fagblad. Redaktøren hadde tidligere presentert sin visjon og målsetning for hele styret.
Redaktørens visjon og målsetning ble godkjent av alle medlemmene i styret på daværende
tidspunkt.

Outsourcing:
Det var ikke budsjettert med regnskapstjenester i 2021, og sekretærs anmodning om å
bruke hennes honorar til dette, ville ikke utgjøre tilstrekkelig inndekning for tjenester som
ville virke reelt avlastende for kassererjobben"

Andre sak
Styreleder har tidligere bedt styremedlem/sekretær om å utføre følgende oppgaver uten at
de er gjennomført og i mange tilfeller ikke respondert på, dette er noen eksempler.

● Gjennomgå referat og protokoller fra styremøter slik at de er gjennomlest før de blir
lagt ut på medlemsportalen til NTF.
Denne oppgaven ble utført av styreleder

● Kontakte medlemmer per telefon og sms som ikke har betalt kontingent,
arbeidsgruppen og levert PFO. Styremedlem/sekretær henviste til vedtektene som
sier at medlemmer som ikke betaler kontingent etter 2 purringer blir automatisk meldt
ut, når det gjaldt innbetaling til arbeidsgruppens arbeid ønsket hun ikke å gjøre dette
da hun ikke står bak forslaget. Det gjorde ingen av styrets medlemmer men vi retter
oss etter GF sin beslutning og går aktivt inn for å inndrive arbeidsgruppens midler.
Kasserer sender en siste purring, styreleder og vara sender meldinger til
medlemmer.Når det kom til PFO viser også styremedlem/sekretær til gjeldende
vedtekter og mener at medlemmene det gjelder skal få tilsendt brev om at de nå står
uten forsikring i foreningen. Styreleder gjennomfører da en ringe/sms runde til
medlemmene det gjelder og får inn PFO rapportering fra alle utenom 1.

Eventuelt
Mistillit mot et styremedlem

På bakgrunn av konklusjonen i sak 10 og 11 reiser styreleder Linn Arnesen mistillitsforslag
mot styremedlem Sissel Kvinen (sekretær).
Vedtak: Mistillitsforslaget mot Sissel Kvinen ble vedtatt med 2 mot 1.

Styret vil be GF om en ekstraordinært GF der det må velges et nytt styremedlem, og /eller
gå nærmere inn i mistillitsforslaget fra styret. Styret ser ikke noen mulighet for å samarbeide
med styremedlemmet/sekretær som avviser all kritikk og som tolker vedtekter og
retningslinjer helt forskjellig fra resten av styret.
Styremedlemmet/sekretær avviser totalt mistillitsforslaget

Linn Arnesen Styreleder 11.02.22


