
Innkalling til Generalforsamling i
Norsk Traumeterapeutforening

Du blir med dette innkalt til Generalforsamling i Norsk Traumeterapeutforening

Tid: Torsdag 5 mai 2022 kl 1700- ca kl 2200. Sted: Zoom

På bakgrunn av tilbakemeldinger i ettertid av Generalforsamlingen 21.02.2022. har
styret  besluttet at Generalforsamlingen som ble holdt 21.02.2022 annulleres.

Dette på grunn av forvirring  rundt stemmegivning som det ikke var mulighet for å
etterprøves, videre at  tidsrammer på selv møte gikk langt over oppsatt plan.
Generalforsamlingen 05.05.2022 vil derfor starte fra sak 1 i innkalling til Generalforsamling i
NTF 2022.

Det er kommet inn 3 nye saker:
Igangsetting av veileder godkjenningsutvalg og megler utvalg fra styret.
Sak fra medlem Anne Gabrielle Sørensen; Organisasjonsutvikling og felles forståelse.
Som vi vil be Generalforsamlingen om blir tatt inn i sakslisten

Vi har forespurt Jørn Hansen og Geir Dale om å være ordstyrere på møte, noe vi håper
generalforsamlingen godkjenner.

Vi har  forespurt er Anne Katrine Holm og Ellen Agnete Brygfjeld om å være i tellekorpset, vi
ber Generalforsamlingen støtter forslaget.

Kjøreregler for møte som vil være:
- Første innlegg på saker  kan være opp til 5 min, deretter om en har behov for flere innlegg
på samme sak får en tidsramme på 3 min. -Bruke Raise Hand på reactions på zoom
- Replikker er kun ved oppklaring og eller presiseringer. -Tommel opp.
- Innlegg skal gå på sak  - og ikke personer.
- Når det ikke kommer nye momenter inn i diskusjonen/ saken vil det bli satt strek.

Avstemning:
- Ved avstemninger vil tellekorps brukes bilde for de som stemmer for, svart skjerm imot.
deretter kontrolleres det med motstemmer, for å ha  kontroll på avstemningen.
- Går noen ut av møte ved avstemninger, må det formidles til tellekorpset  slik at vi til enhver
tid vet hvor mange som er stemmeberettigede
- Ved personvalg gir våre vedtekter muligheter til å be om skriftlig valg,  er det behov for det,
kan medlemmer sende sms til tlf. 482 65 290 men vi oppfordrer til mest mulig åpenhet også
rundt disse valgene.

Fullmakter:
- Sendes til den du gir fullmakt til,-  som igjen sender bilde det til  Anne Katrine Holm i
tellekorps tlf. 48265290 innen 4. mai kl. 22.00.

Styret ber om at følgende saker blir tatt inn i sakspapirene til
Generalforsamlingen.



Sak 7. §5. Vedtekter.
Styret foreslår at:

§5 p.2 .Megler utvalget igangsettes ut fra vedtektene, med 2- 3 medlemmer.

§5 p.4. Styret foreslår at veileder godkjenningsutvalget igangsettes, i forhold til
vedtekter.
Det jobbes med retningslinjene som oppdateres frem til Generalforsamlingen 2023.

Sak 9
Innkommne sak fra Anne Gabrielle Sørensen
Organisasjonsutvikling og felles forståelse. se vedlegg.

Sak 11 VALG:
Innkomne forslag til valg på Generalforsamlingen.
Etter Generalforsamlingen er det styret som har fungert som  koordinator på forslag som er
kommet inn, da valgkomiten gikk ut.

1.) Leder av NTF: Frigg H. Valla ( usikker  )til Generalforsamling 2023
2.)   1 medlem av styre: Else Britt Herheim
3.)   1 varamedlem: May Sunita Bergli.
4.)   3 medlemmer til Fagelig etisk råd: Irene Standnes, Siv Finndatter, styret har
forslag på Anne Sofie von During som enda er i tenkeboksen.
5.)   2 medlemmer til valgkomiten: Jørn Hansen og Anne Katrine Holm
6.)    Revisor: Nina J. Nilsen

Se tidligere presentasjon som er utsendt, Vi hadde dessverre ikke skriftlig
presentasjon fra alle som var på valg, men de vil presentere seg på Generalforsamlingen.

Vi håper at denne Generalforsamlingen kan bygge på åpenhet, toleranse og
respekt. Som terapauter er det viktige verdier i vårt arbeid, som vi håper også
Generalforsamlingen kan bære preg av.
Vi har mange ressurser i vår organisasjon, og vi håper målet i NTF er at det gis
muligheter til å bruke de, fremfor å begrense ressursene.
Vi heier på de som vil være med å bygge opp og støtte NTF og IoPT.

Påmelding 4 mai.

Styret  NTF.

Frigg H. Valla Sissel Kvinen
styremedlem styremedlem

Vedlegg: Innkalling fra Generalforsamling. Div. sakspapirer se tidligere utsendelse.
Sak 9 Organisasjonsutvikling Sørensen
Presentasjon av Irene Standnes
Årsberetning FER til sak 5.
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