
 Innkalling til styremøte søndag 03.04.2022 
 Tid: Kl. 18.00-21:00 
 Sted: Zoom 

 Til:  Bjørn Reidar Brune, Sissel Kvinen og  Frigg Helen Valla. 
 Innkalling sendes for informasjon til medlemmene, revisor, faglig etisk råd i NTF og 
 Instituttet for Traumearbeid (IT).På bakgrunn av korte frister for innkalling blir denne 
 innkallingen sendt ut til medlemmer i ettertid. 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Protokoll fra styremøte 30.03.2022. 

 Forslag til vedtak: 
 Protokoll godkjennes. 

 Sak 21/22 Ny internasjonal logo. 
 Tidligere informasjon til styre  fra IT ved Marta Thorsheim om bruk av  internasjonal logo for 
 IoPT terapeutertt . Logoen  tilhører en interesse organisering av IoPT 

 Forslag til vedtak: 
 NTF tar i bruk den internasjonale logoen når det er naturlig, og informer videre til 
 medlemmer av NTF om at de har mulighet til bruke den. 

 22/22. Veileder samling 20 april. 
 Vi forsøker å samle veiledere  med mål om informasjon om nytt innen IoPT miljøet og hvilke 
 retning skal IoPT ha i Norge. 

 Forslag til vedtak: 
 Zoom møte 20 april kl 1700 til 2000. 
 Tema:  Siste nytt innen IoPT internasjonalt 
 Diskusjon : Hvordan skal vi jobbe videre i Norge. 

 Veilederens rolle i NTF. 



 Sak: 23/22. Medlemsmøte  dato ? 
 Mye flott arbeid er utført høsten og vinteren, resultatet må nå implementeres i 
 organisasjonen NTF. 

 Forslag til vedtak, 
 Tema: Arbeidsgruppen  oppsumerer status og sluttrappoert. 
 Hvordan kan dette  arbeide og verktøyet brukes videre i arbeide hos medlemmene. 
 Bl.a ressursbanken. 
 Styre takker alle medlemmer som har bidratt 

 24/22 Aktivisering av veileder utvalg §5. 
 Vi har fått flere signaler om ønske av aktivisering av veileder utvalg . Og det må velges 
 medlemmer til veileder utvalget. i veileder utvalg og ut fra disse signaler vurderer vi 
 aktivering eget veileder utvalg igjen. 

 Forslag til vedtak: 
 Veileder utvalg aktiviseres igjen som et eget utvalg, og det velges 2 medlemmer Et 
 medlem fra styre og et medlem fra veileder gruppen. 
 Valgkomite og medlemmer informeres 

 25/22 Aktivisering av Meglerutvalg  §12. 
 Dette utvalget har aldri vært aktivert hos NTF. Er vi nå inne i en periode i NTF som det er 
 naturlig å starte opp dette utvalget? 

 Forslag til vedtak. 
 Meglerutvalg  aktiveres, en representant fra styre, en representant fra FER i tillegg 4 
 rullerende medlemmer  som er veileder i NTF. 
 Samtidig  som de skal vurdere endring av vedtekter  §12 
 Valgkomite og medlemmer informeres 

 26/22 Nytt medlem i valgkommite. 
 Et medlem i valgkomiten er ikke lenger aktuell i valgkomiten, og det må må inn et nytt 
 medlem. Vanlig praksis er å gå inn å se på medlemmer som sto på valg året før og ikke ble 
 valgt inn i det valgte organ. Når det gjelder valgkomite var der ikke andre kandidater. Ut fra 
 det søker vi andre personer som sto på valg i 2021. 

 Forslag til vedtak. 
 Nina Jeanette Nilsen 

 27/22 Vedr. innkalling, frister og sakspapirer til Generalforsamlingen 5. mai. 
 På grunn av kort tid til Generalforsamlingen, og at det haster å få valgt nye organer trenger vi 
 å benytte tiden fram til mai fylle kandidatlistene, og ta imot innkommende saker. Vedtektenes 
 §8b) berører frister som allerede er gått ut. 



 Forslag til vedtak: Vi ber GF se bort fra vedtektene §8b) siste avsnitt vedr. tidfrister 
 gitt de spesielle omstendighetene, og la paragraf §8d) for elkstraordinær GF danne 
 rammen for fristene. 

 Eventuelt: 
 -  Brev mottatt fra  medlem. 
 -  Plan for styremøter frem til 05.05.22. 
 -  Innhold i Nyhetsbrev 

 Saker til neste styremøte: 
 -Generalforsamling 05.05.22.  Innkalling av Sissel  Kvinen og Frigg Valla 31.03.22 


