
15/3-2022

Tilsvar fra styreleder Linn Arnesen og kasserer Bjørn Reidar Brune

For å sikre en transparent saksgang er all korrespondanse knyttet til mistillitsforslaget og
styrets innkalling til ekstraordinær GF tilgjengeliggjort for NTFs medlemmer, inkludert
styreleders og kasserers svarbrev, på medlemsportalen av NTFs hjemmeside.

Viser til dokument kalt “tilsvar på protokoll 10.02.22” v/Sissel Kvinen med overskriften
“Ulovlig tilsidesettelse av Sissel Kvinens funksjon som styremedlem basert på “mistillit”
fremmet av styreleder i NTF, Linn Arnesen”, samt dokument kalt “Til medlemmer av NTF
120322” v/Sissel Kvinen og Frigg H. Valla, der det kommenteres vedr. innkalling til
ekstraordinær generalforsamling 27.03.22.

Selve mailen lyder som følger og ble sendt styret lørdag 12 mars kl 08:07
Vedleggene blir lastet opp som egne dokumenter:

Til Norsk Traumeterapeutforening

Jeg ber om at protokoll sendes alle medlemmer, videre legges ved protokoll 10.02.22 som
tilsvar på styreleder Linn Arnesen og styremedlem Bjørn Reidar Brune sin versjon av
protokoll.

Frigg H. Valla og jeg ber om at brev til medlemmer sendes direkte ut til medlemmer, som et
brev fra oss.

Med vennlig hilsen
Sissel Kvinen
Styremedlemm i NTF
Tlf 900 95 198

KOPI. Revisor NTF Nina Jeanette Nilsen
FER i NTF Irene Standnes
IT ved Marta Thorsheim

I dokumentene fremsettes det påstander om feil saksgang i mistillitsforslaget fremmet mot
Sissel Kvinen, feil saksgang knyttet til FERs Årsberetning, samt styreleders og kasserers
vurderinger jf mandatforståelse og vedtakenes motivasjon.

Av påstandene som blir framsatt i brevene rundt FER ble det meste besvart utførlig på GF
21/2-2022. I dette brevet ser vi et behov for å kommentere følgende for å gi et balansert
bilde:

● Påstand om at styreleder Linn Arnesen ber om en generalforsamling for å stille
mistillit til styremedlem Sissel kvinen.



● Påstand om ugyldig saksgang og ulovlig tilsidesettelse av styremedlem etter mistillit
● Påstander om at mistillit til Sissel Kvinen beror på uenighet.

Påstand om at styreleder Linn Arnesen ber om en generalforsamling for å stille
mistillit til styremedlem Sissel Kvinen.
Påstanden gir inntrykk av at ekstraordinær generalforsamling skulle stemme over
mistillitsforslaget mot Sissel Kvinen. Dette er en feil oppfatning av agendaen for å be om en
ekstraordinær GF.
På generalforsamlingen 21/2-2022 informerte styreleder Linn Arnesen GF om at det allerede
var fattet et mistillitsvedtak mot Sissel Kvinen, og leder ba om en ekstraordinær GF for å
gjøre rede for vedtaket, og holde suppleringsvalg. GF skal ikke behandle selve
mistillitsforslaget men valg av nytt medlem eller eventuelt nytt styre. GF må ta til etterretning
at flertallet i styret ikke har tillit til et styremedlem.

Påstand om ugyldig saksgang og ulovlig tilsidesettelse av styremedlem etter mistillit.
Styremøte 10/2-22 sak 11/22
Evaluering av styrets arbeid var et punkt styret var enige om å ha da Sissel Kvinen hadde
etterspurt dette og uttrykt misnøye med styrets arbeid i møte med FER og IT.
Styremøtet hadde ikke som utgangspunkt å stille mistillitsforslag, det var kun en evaluering
av styrets arbeid. Pga styremedlem Sissel Kvinen sine utsagn og illojale holdning til styret,
brudd på saksgang og taushetsplikt valgte styreleder Linn Arnesen å fremme
mistillitsforslag. Forslaget ble støttet av styremedlem/kasserer Bjørn Reidar Brune. Dermed
ble mistillit mot styremedlemmet vedtatt på styremøtet den 10/2 med 2 mot 1 stemme.
Varamedlem er ikke stemmeberettiget så lenge det er et fulltallig styre til stede.
Dette følger de demokratiske prinsipper om flertallsstyre og foreningens vedtekter.
I det offentlige er det tre ukers ankefrist på vedtak, men ikke i et vanlig vedtak i et styre.

Påstander om at mistillit til Sissel Kvinen beror på uenighet
Mistillitsvedtaket var ikke begrunnet i uenigheter i saker. Det har hele tiden vært omforent
forståelse i styret om fri debatt, meningsutveksling og mulighet for å gjøre vedtak med
simpelt flertall, med påfølgende tilkjennegivelse av dissens.
Mistillitsvedtaket var derimot begrunnet i:

● Styremedlemmets manglende oppfølging av oppgaver jf. konstituering.
Styremedlemmet ble konstituert til sekretærjobben 15.4.22. Hun har ved flere
anledninger protokollført at hun ikke er i stand til å utføre oppgavene knyttet til
hennes verv, men i stedet foreslått å bruke eget styrehonorar til å finansiere
outsourcing av kassererjobben. Det ble også gjort undersøkelser for å få utført dette,
men kostnadene til dette ville langt overskride midlene som ville bli gjort tilgjengelig
ved at medlemmet frasa seg sitt styrehonorar. Dermed måtte både kassererjobben
og sekretærjobben ivaretas av resterende medlemmer av styret. Da styremedlemmet
likevel ikke utførte oppgavene som følger med vervet som sekretær utgjør dette deler
av grunnlaget for mistillit.

● Brudd på styrets taushetserklæring, som lyder:

“Taushetserklæring Oppdatert 08.01.2019



Jeg forstår at jeg med bakgrunn i min rolle i Norsk Traumeterapeutforening [NTF] vil få
tilgang til personopplysninger knyttet til medlemmer og kontakter, og at denne informasjonen
er taushetsbelagt. Jeg forplikter meg herved til ikke å bruke, dele eller på annen måte gjøre
disse personopplysningene tilgjengelig for uvedkommende.
Jeg er klar over at denne taushetsplikten også gjelder etter at min rolle i NTF er avsluttet.
Med bakgrunn i min rolle i NTF får jeg tilgang til medlemsregisteret i StyreWeb.

Dette er en personlig tilgang, og jeg forplikter meg til å behandle brukernavn og passord på
en måte som sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til StyreWeb.

Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten kan medføre opphør av rolle i NTF. “

● Gjengivelse av brev adressert til styret for utenforstående, før saken har vært til
behandling i styret, og manglende erkjennelse av at det ovennevnte er et brudd.

Styreleder Linn Arnesen Kasserer Bjørn Reidar Brune.


