
Protokoll styremøte onsdag 23.03.2022
Tid: Kl. 17.00-19:00
Sted: Zoom

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

Godkjenning av innkalling og saksliste
Frigg Valla mener det er feil saksgang i mistillitsvedtak mot Sissel Kvinen og Sissel Kvinen
burde blitt innkalt til styremøtet

Ref kommentar er sakslisten godkjent.

Protokoll fra styremøte 23/2-2022
Vedtak:
Referat godkjennes.

Sak 16/22 Forberedelser og oppgavefordeling ekstraordinær GF 27/3-2022
Roar Rønsen stiller som ordstyrer hvis GF ikke har noen motsigelser
Sendt mail og spurt etter referent.
Sendt på mail og spurt etter tellekorps (2 personer)
Vedtak:
Linn sender ut link til alle påmeldte.
17:30 åpner rommet: Frigg tester lyd og bilde og ser at det er riktig kode foran navnet
De som ikke er stemmeberettigede settes til co-host slik at de ikke kan stemme.
Velkommen ved Linn Arnesen
Linn Arnesen :Teknisk info, håndsopprekning testes, bare de som får direkte beskjed fra
styret er IKKE stemmeberettiget, de vil også få mail i forkant.
Linn utarbeider poll på forhånd:
Saksfremlegging ved Linn Arnesen
Vil du gi styret ny tillit?
ja
nei
Vi tilføyer et punkt stemme blankt i poll og har ikke fullmakt



Sak 17/22 Innsendt sak fra omtalt medlem i Fer Rapport
Medlem fikk kjennskap til at hun var omtalt i Fer rapport på GF 21/2- 2022 og ønsker innsyn
i hva som står
Vedtak:
Medlem bes vente til settegruppen blir nedsatt som vedtatt på GF 21/2-2022. Alle omtalte
personer vil da få innsyn.

Sak 18/22 Protokollføring av innsendt dokument «Anmodning til styret om nyvalg til
FER»
Medlem ber om at  tidligere innsendt dokument til styret blir protokollført.
Vedtak:
Dokumentet blir protokollført og lagt inn på medlemssiden

Sak 19/22 Budsjettering med prosjekt for 2022 jf. ønske fra GF
Bjørn Reidar Brune informerer styret.
Vedtak:
Styrets budsjettering i prosjekter må bli vedtatt på et styremøte før siste del av GF.

Med vennlig hilsen Linn Arnesen Styreleder


