
 Nyhetsbrev nr. 1.  2022. 

 Kjære medlemmer. 

 Vi vil først takke for ærlige tilbakemeldinger på møte 27. mars 2022, og håper at dette 
 møte er en skillevei i NTF. 
 For medlemmene som følger med hva som skjer i NTF har de dessverre hatt noen 
 turbulente uker bak seg. Vi har mottatt både brev og telefoner hvor medlemmene 
 spør hva som skjer, og det beklager vi sterkt. Sannheten er vel at ikke vi heller forstår 
 alt som har skjedd, for det kan være vanskelig å få en helhet i sakene og hvilke rolle 
 personer har hatt i situasjonen som har oppstått. 

 Styret ber derfor om at vi nå fremover forsøker å fokusere på sak og utvikling av IoPT 
 miljøet i Norge. 
 Skal vi formidle verdiene om  verdighet, felleskap og integritet må vi starte hos oss 
 selv, og våre egne omgivelser. NTF ønsker å skape det, og for å skape det må styre 
 og alle medlemmer gå sammen. 
 For oss betyr verdighet at vi tar ting opp direkte med den det gjelder, gjerne etter et 
 selvmøte om vi kjenner at ting har berørt oss. 
 Integritet betyr for oss at hvert medlem står opp for seg selv, og jobber for sunn 
 autonomi. Fellesskap betyr at vi lytter, og gjør hverandre gode og bruker de 
 forskjellige ressursene i organisasjonen. 
 Vi tenker å bruke hverandres ressurser er viktigst, og ikke finne begrensninger når vi 
 skal oppfordre medlemmene til å være aktive. Vi heier på de som er villig vil ta av sin 
 fritid for å bidra for å IoPT mere kjent. 
 Skal vi formidle IoPT ut, må vi først ha en organisasjon som har fellesskap om IoPT 
 faget. Styret har ikke vært gode forgangbilde og det ønsker vi å gjøre noe med. 

 På bakgrunn av det ønsker vi å be generalforsamlingen 5 mai 2022. Om at den 
 starter opp helt fra begynnelsen av sakslisten og det som skjedde 21 februar 2022 
 blir annullert. 
 Dette på grunn av tilbakemeldinger, og nye forslag som er kommet inn. Vi  ber også 
 om at ut fra situasjonen om faste frister for innkomne saker faller bort. 
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 NYE FRISTER: 
 Nye saker til generalforsamlingen sendes styre 20 april. Sakspapirer sendes ut 28 
 april til medlemmer 

 Valg på generalforsamlingen: 
 Leder må velges  . Vi i styre tenker at personen som  skal ha dette vervet bør ha 
 kunnskap om IoPT, saksbehandling, organisasjonsliv, og tanker om hvordan utvikle 
 organisasjonen videre. 

 Videre har styret forslag på å sette igang veiledergodkjenningsutvalget (VGU) og 
 meglerutvalget (ME) så her må det også velges representanter. Håper 
 generalforsamlingen støtter forslaget. 

 FER:  Irene Standnes trakk seg på generalforsamlingen  fra FER og innstilte 
 kandidater Sissel  Reksten og Anne Sofie von During trakk seg etter 
 generalforsamlingen. 
 Det vil si at vi trenger 3 nye medlemmer i FER. 

 Valgkommite:  Det er også behov for å velge to nye  representanter i valgkomiteen. 
 Dere vil motta eget brev fra valkomiten rundt disse valgene. 

 Nytt skjema for saker til behandling i NTF 
 Styret har utarbeidet et eget skjema for behandling av saker i NTF. Hovedmålet med 
 skjemaet er å gjøre det lettere, og få frem presist hva saken gjelder når en sender 
 saker til behandling. 
 Et viktig moment på skjemaet er å underrette eventuelt andre berørte personer i 
 saken, før den sendes til styre. (skjemaet er vedlagt dette nyhetsbrevet, og vil bli lagt 
 ut på medlemsportalen på NTF’s hjemmeside) 

 Veiledersamling 20 april. På zoome kl 1700 til 2000 
 Her ønsker vi å belyse veilederens rolle i NTF i dag og  veien videre for veilederen 
 og deres nøkkelrolle for vedlikehold og utvikling av veileder. 
 Det vil også bli mulighet til å komme med tilbakemeldinger til styret om noen har 
 behov for det. 

 Det jobbes med å få til et medlemsmøte etter 
 Generalforsamlingen i mai. 
 Arbeidsgruppene med all sin undergrupper har gjort en fantastisk innsats,  arbeidet 
 som er utført er det nå viktig å få implementert mest mulig i organisasjonen. 
 Irene Standnes trakk seg fra arbeidsgruppen etter generalforsamling 21.02.22. 
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 På denne kvelden vil arbeidsgruppen oppsummere status og sluttrapport. Med fokus 
 på hvordan kan dette arbeidet brukes videre. 
 STYRET TAKKER ARBEIDSGRUPPEN OG ALLE MEDLEMMENE SOM HAR 
 BIDRATT MED EN KJEMPEINNSATS. 

 Ny internasjonal logo. 
 NTF styret ble i fellesmøte med  Instituttet 26.01.22 informert om at alle  medlemmer 
 som ønsker kan ta i bruk felles IoPT logo som er utviklet for den globale nettsiden. 
 Nettsiden har som intensjon å forene IoPT interesserte og IoPT informerte, inklusiv 
 IoPT Traumeterapauter. Og er tilgjengelig for alle. 
 Styret har på styremøte 3 april 2022 vedtatt at NTF også vil bruke denne når det er 
 naturlig. 

 Informasjon om innkalling til styremøter og protokoller: 
 Vi har desverre i overlappingen den siste uken ikke hatt tid nok eller  tilganger for å få 
 sendt ut disse så raskt som vi ønsker. Vi har som mål at innkalling til styremøter skal 
 komme 1 uke før møte. 

 Vi jobber enda med å få oversikt over brever og protokoll den siste måneden, og vil 
 forsøke å svare etterhvert. Brever angående  generalforsamlingen 21. februar  er tatt 
 med i helhetsvurderingen for å be om ny start på generalforsamlingen. 

 Ny telefon: Telefonnummer: 90561191 
 Styret har kjøpt ny telefon/ nettbrett. 
 Frem til generalforsamlingen 5 mai er det Frigg H. Valla som vil svare på 
 henvendelser. 
 Har du behov for en prat med styre ber vi deg ringe denne, og ikke private nummer 
 om saken gjelder NTF. Hun vil ringe tilbake om hun ikke tar den når du ringer. 

 Med vennlig hilsen 
 styre i NTF. 

 Sissel Kvinen  Bjørn Reidar Brune  Frigg H. Valla 
 styremedlem  styremedlem  styremedlem 

 post@traumeterapeutforeningen.no 
 www. traumeterapeuetforeningen.no 
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