
Protokoll til styremøte 21.4.2022
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
Det ble ikke sendt ut innkalling i forkant, men laget i fellesskap ved møtestart.
Godkjennes med ovennevnte kommentar.

Protokoll fra styremøte 3.4.2022.
Protokoll godkjennes med følgende bemerkninger:

Vedr. valgkomite. De forespurte for valgkommiteen Sak 26/22 har takket nei.

sak 24/22 og 25/25 videresendes til generalforsamlingen

Kommentar fra Bjørn Reidar Brune: “vedr. sak 27/22 Bjørn Reidar Brune mener vedtaket i
sak 27/22 ikke er gyldig, og viser til egen dissens i sak 20/22, der han mener at sakslista fra
ordinær generalforsamling skal fullføres. Følgelig må eventuelle nye saker henvises til
ekstraordinær generalforsamling. Nye saker på sakslista krever ⅘ flertall på
generalforsamlingen, men sakslista 21.2 er allerede godkjent, men ikke ferdigbehandlet.”

28/22 Forberedelse til Generalforsamling 5. mai.

Frigg og Sissel har forespurt Geir Dale og Jørn Hanssen, og de har begge sagt ja.
Frigg og Sissel har forespurt Anne Katrine Holm om å delta i tellekorps, hun har også sagt
ja, og ønsker å ha med en person i tillegg.
Referent

29/22 Innkommende saker til generalforsamlingen.



- Sak vedr. mistillit til styremedlem i styremøtet 10.02.22 under eventuelt. fra
Bjørn Reidar Brune (trekkes av forslagsstiller)

- Sak. Forslag til vedtektsendring §8b) vedr. Nominasjon. Kunngjøring av
kandidater. fra Bjørn Reidar Brune (trekkes av forslagsstiller)

- Forslag  om at NTF knytter til seg en uhildet organisasjonskonsulent for å
starte denne prosessen og at det settes av penger i budsjettet til dette. Fra
Anne Gabrielle Sørensen.

30/22 Medlemsmøte 2. mai

Bjørn Reidar Har kommet med innspill til tema på mail. Sissel og Frigg tar dette videre, og
avtaler med Anne Katrine.

Eventuelt:
Under møtets gang valgte Bjørn Reidar Brune å trekke seg fra sitt verv i styret med
bakgrunn i at han ikke kan stå for de øvrige styremedlemmenes forholdningssett til
vedtektene. Han trekker samtidig sine to saker til Generalforsamlingen med bakgrunn i egen
kommentar til godkjenning av referat.

Gjenværende styre ber Bjørn Reidar om å ivareta bank og regnskap fram til nytt styre er
valgt. Han vil ivareta dette i mellomperioden.


