
 Protokoll til styremøte onsdag 30.03.2022 
 Tid: Kl. 19.00-21:30 
 Sted: Zoom 

 Til stede:  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 

 ●  Ny sak på sakslista: Et medlem av valgkommiteen har meld seg ut av foreningen. 
 Valgkommiteen må utvides i anledning Generalforsamlingen 5. mai. saken får 
 saksnummer 23/22 

 Vedtak: Sakslista er godkjent 

 Protokoll fra styremøte 24.03.2022. 
 På bakgrunn innhold i brev om anmodning om nyvalg til FER fra Annhild Tofte er lagt ut på 
 medlem siden, uten at personer som omtales har mottatt kopi av brev, bør brev taes ut fra 
 siden, eller person som omtales få anledning til å skrive motsvar. 

 Vedtak med 2 mot 1 stemme: 
 Referat godkjennes, under forutsetning av at brev taes ut av nettsiden på bakgrunn av 
 at problemstillingen ikke lenger er aktuell. 
 Styret flertall mener at brev til styre som omhandler andre personer, ikke bør 
 behandles før den det gjelder har mottatt kopi, og gitt mulighet til å uttale seg. 

 Bjørn Reidar Brune tar dissens på bakgrunn av at brevet oppfattes som Toftes begrunnelse 
 for at hun trakk seg fra FER, og dermed bør være tilgjengelig for medlemmene. 

 Sak 19/22 Fremdrift av styrearbeid frem til Generalforsamling 05.05.2022. 
 Oppfølgning av e.post,passord endringer på nettside og oppdatering på den, telefonnummer, 
 adresse endring og leder endring meldes til Brønnøysundregisteret. 



 Vedtak: 
 Frigg tar daglig ansvar for post, nettsiden, telefon kontakter, Facebooksiden. 
 Det kjøpes inn telefon til NTF og oppretter eget telefonnummer eller innhenter 
 gammelt telefonnummer. Frigg kjøper ny telefon. 
 Det meldes inn til Brønnøysundregistrene om endringer av Frigg og Sissel. 
 Det sendes nyhetsbrev til medlemmer om fordeling og plan frem til 05.05.22. 
 Oppdatering av Frigg og Sissel. 
 Sissel sender kjente fra Oslo for å hente lageret av Resonans og styrets permer hos 
 tidligere leder. 
 Bjørn Reidar og Frigg korresponderer med Rune Brynestad i Totalweb. 

 Sak 20/22. Brev mottatt fra medlemmer etter Generalforsamlingen 21.02.22. 

 Se vedlegg: Anne Karine Holm. 1 brev./ Carola Karl Urvik. 2 brev. /Frigg Valla. 1 brev. 
 /Protokoll fra Generalforsamlingen 21.02.22 . 
 På bakgrunn av disse tilbakemeldinger kommer det tydelig frem forvirring, rundt 
 stemmegivning. 
 Tidsfrister for møte ble ikke holdt (2.5 timer over), uten muligheter til å gi fullmakt vidare 

 Vedtak med 2 mot 1 stemme: 
 Styre beklager denne forvirringen og mener at den usikker som oppsto må taes på 
 alvor og mener at Generalforsamling fra 21.02.2022 annulleres og Generalforsamling 
 05.05.2022 starter på sak 1 i sakslisten. Det gis muligheter til å sende nye saker til 
 Generalforsamlingen frem til 18 april. Styre har som mål å sende saksliste ut 20 april, 
 sakspapirer senest 28. april. 

 Bjørn Reidar Brune tar dissens, og mener at GF 5.5. bør fortsette på sakslista fra 21.2. fra 
 godkjenning av budsjett, men inkludere nye innkommende saker. 

 Sak 21/22 Ny internasjonal logo. Utsettes til neste møte (innhenter mer informasjon) 
 Tidligere informasjon til styre  fra IT ved Marta Thorsheim om bruk av internasjonal logo for 
 IoPT terapeuter . 

 Forslag 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. Mal for saker som sendes til styre/ generalforsamling i NTF. 
 Det er utarbeidet en mal “Sak til behandling i NTF” for å gjøre det oversiktlig  for medlemmer 
 å sende saker til styre, og tydeliggjør saksgang som er ønskelig i NTF 

 Vedtak: 
 Mal godkjennes og sendes medlemmer samt legges ut på nettsiden til NTF under 
 medlemmer, samt sendes ut via meldinger i styreweb. 



 Eventuelt: (utsettes til neste styremøte) 
 -  Brev mottatt fra  medlemmer. 
 -  Fastsetting av dag for medlemsmøte. 
 -  Plan for styremøter frem til 05.05.22. 

 Saker til neste styremøte: 
 -  Veileder dagen/ kveld 
 -  Medlemsmøte 
 -  Generalforsamling 
 -  Nye saker? Megler utvalg/ veileder utvalg 
 -  Innhold i Nyhetsbrev 

 Neste styremøte:  søndag 3. april kl. 18:00 

 Innkalling av Sissel Kvinen 29.03.22 


