
Generalforsamling NTF 
 

Protokoll Generalforsamling i  

Norsk Traumeterapeutforening  

Referent Maria Nistad Første del omfatter sak 1-6  
Oppnevnt til å underskrive protokollen: Anne Katrine Holm redigert i blått 

DATO: 21.februar 2022  

STED: Zoom  

TID: kl.18.00-21.00  

Tid: 18.00- ca 23.30 
Tilstede: Andresen Erling Dyrhaug, Arnesen Linn, Beisland Inger Johanne Vie, Bergli May Sunita, 

Brun Ragnhild,Brune Bjørn Reidar, Dale Geir, Eggert Julia, Eidsvik Inger-Mari, Hansen Jørn, 

Hegge Mette, Herheim Else Britt, Holm Anne Katrine, Holth,Hysing-Olsen Ewelyn, Haavik Anne 

Stine, Krøner Tine, Lübbe Nils Petter Seljeset, Lyngmo Veetamo Kari, Malme Thomas, Moxness 

Mariken, Nistad Maria, Pande-Rolfsen Therese Malik, Patriksson Lill Heidi, Reksten Sissel Bru, 

Rønsen Roar, Sandu Irina, Sandvik Astrid Ersland , Sandvik Kjell, Schineller Catherine, Skredlund 

Veronica, Snartemo Sigrun, Standnes Irene, Thomassen Mette, Tofte Annhild, Valla Frigg Helen 

,von Düring Anne-Sofie, Aas Tove Kristin, Marta Thorsheim, Sissel Kvinen,  

 

39 deltakere, 3  ikke stemmeberettigede, 2 avsto fra å stemme 13 fullmakter 

TILSTEDE:  

Ikke stemmeberettigede: 
Erling Dyrhaug Andresen 

Thomas Malme 

 

Stemmeberettigede:  
Arnesen Linn,  
Beisland Inger Johanne Vie,  

Bergli May Sunita,(fullmakts mottaker stemte for BMS)  

Brun Ragnhild,(avstod fra å stemme, etter beskjed fra styret om at hun ikke hadde stemmerett)  

Brune Bjørn Reidar,  

Dale Geir,  

Eggert Julia,  

Eidsvik Inger-Mari,  

Hansen Jørn,  

Hegge Mette,  



Herheim Else Britt,  

Holm Anne Katrine, (+ 5 fullmakter)  

Holth,Siri 

Hysing-Olsen Ewelyn,  

Haavik Anne Stine,   

Krøner Tine,  

Lübbe Nils Petter Seljeset,  

Lyngmo Veetamo Kari, 

Moxness Mariken,  

Nistad Maria,  

Pande-Rolfsen Therese Malik,  

Patriksson Lill Heidi,  

Reksten Sissel Bru,  

Rønsen Roar,  

Sandu Irina,  

Sandvik Astrid Ersland ,  

Sandvik Kjell,  

Schineller Catherine,  

Skredlund Veronica, (fikk ikke overført sin stemme, da møtet ble langt over oppsatt tid)  

Snartemo Sigrun,  

Standnes Irene, (+ 1 fullmakt) 

Thomassen Mette,  

Tofte Annhild,  

Valla Frigg Helen ,(+ 3 fullmakter) 

Von Düring Anne-Sofie,  

Aas Tove Kristin,  

Marta Thorsheim, (+1 fullmakt) 

Sissel Kvinen,  

 

Fullmaktsgivere: 
Anita Løkamoen  

May Sunita Bergli  

Carola Urvik 

Maria Strusova 

Monica Piatkiewicz 

Annemieke Meyer 

Hilde Baaserud 

Ellen Agnete Brygfjeld 

Hilde Grønli 

Marita Onais 



 

Iht Linn Arnesen, 13 fullmakter...... 

Navn på fullmakter mangler, etterspørre navn fra tellekorps ved Frigg Valla eller 

Bjørn Reidar Brune 

Generalforsamling NTF  

Dato: Mandag 21. februar 2022 kl 18-21 Sted: Zoom  

1. Godkjenning av sakslisten  

2. Oppnevning av ordstyrer  

3. Oppnevning av referent 

 4. Oppnevning av 2 medlemmer til å underskrive protokollen  

5. Godkjenning av styrets årsberetning, årsberetning fra FER og årsberetning fra 

VGU  

6. Godkjenning av det reviderte regnskapet  

7. Godkjenning av vedtekter  

8. Fastsetting av medlemskontingenter og av gebyr for veiledere  

9. Behandling av innkomne saker  

10. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode 11.  

Valg av: · Faglig etisk råd. ·  

Revisor. ·  

Signering av protokoll.  

Leder i NTF, Linn Arnesen, ønsket velkommen.  

1. Godkjenning av sakslisten  

I forbindelse med godkjenning av sakslisten var det to saker til dagsorden.  

Styreleder tilkjennegav behov for ny GF i anledning mistillitsvedtak innad i 

styret.  

GF ble anmodet om å utelate behandlingen av denne saken i dette årsmøtet.  

Sissel Kvinen meldte inn følgende protokolltilførsel til styreleders kunngjøring:  

 

Protokoll tilførsel fra Sissel Kvinen vedlegges.  
Protokoll til sak under eventuelt behandlet i styre 10.02.22. 
Styremedlem Sissel Kvinen har ikke blitt innkalt til sak og informasjon om mistillit mot henne som styremedlem.   
På bakgrunn av: 



• Det var ikke innkalt til sak. Mistillit, men evaluering av styrearbeid i sak 11/22. 

• Det ble ikke meldt inn mistillit sak under eventuelt i starten av styremøte.  
Ved klanderverdig forhold og mistillit, skal det innkalles til møte med klar agenda, slik at den det gjelder vet hva sak 
handler om og har informasjon om dette før møte. 
Hvilke oppgaver, retningslinjer og vedtekter en eventuelt har brutt ut fra verv som er av slik art at det bør stilles mistillit. 
For ordens skyld er vanlig prosedyre at den det klages på skal ha mulighet til å komme med motsvar, deretter skal en 
vurderes om mistillit er en aktuell aksjon mot vedkommende. Styres flertall har valgt og bygge en sak i protollen uten 
mulighet til motsvar. I Norge er svarfrist på offentlig brev 3 uker om ikke annet er avtalt. 
På bakgrunn av feil saksgang anser jeg ikke dette som sak på det nåværende tidspunkt. 
Et mistillitsforslag er etter min vurdering uten grunnlag, og blir det fremmet sak vil jeg komme tilbake med nærmere 
begrunnelse. 

 

 
Protokoll tilførsel fra styremedlem Sissel Kvinen vedlegges. 

Notat fra styremedlem Sissel Kvinen og varamedlem Frigg Valla vedlegges. 

Notat fra styremedlem Bjørn Reidar Brune og styreleder Linn Arnesen vedlegges. 

  

Så var det forslag fra Astrid Ersland Sandvik om å stryke sak 9a fra sakslisten. 9 b 

var styrets forslag som bygget på 9a og ble dermed omfattet i forslaget.  

GF stemte over : Trekke sak 9a og b 

 1) For  

28 + 4= 32 stemte for å trekke sak  

2) Mot  

6 + 4 +2 + 2 +1 = 15 stemte mot å trekke sak  

= 47 stemmer 

Jamfør de trukne sakene ble sakslisten godkjent med akklamasjon. 

Sakslisten med de nevnte endringer.  

 

2: Oppnevning av ordstyrer  

Roar Rønsen ble valgt som ordstyrer ved akklamasjon 

Linn Arnesen opplyste at hun hadde bedt RR på forhånd. 

Roar Rønsen valgte uten motkandidater.  

 

 

3. Oppnevning av referent.  

Maria Nistad ble valg som referent ved akklamasjon 



Linn Arnesen opplyste at hun på forhånd hadde forespurt Maria Nistad og hun 

hadde sagt ja. 

Ingen motforestillinger.  

 

4. Oppnevning av 2 medlemmer til å underskrive protokollen  

Mette Hegge og Anne Katrine Holm ble valgt ved akklamasjon  

Mette Hegge og Anne Katrine Holm ble valgt. 

Ingen motforestillinger. 

 

5. Godkjenning av styrets årsberetning, årsberetning fra FER og årsberetning fra 

VGU  

Protokolltilførsel fra Annhild Tofte om at redaktør trakk seg etter at Resonans 

var fullført og sendt ut, styreleder bekrefter de faktiske forhold rundt dette.  

Protokolltilførsel fra Irene Standnes om at utarbeidelse av retningslinjer for 

pressekontakt ble utarbeidet av arbeidsgruppen  

Med disse protokolltilførslene ble styrets årsberetning godkjent  

 

Styremedlem, Reidar Brune viste til vedtak i sak 10/22 fra styremøte 10.02.22: 

Styret forkaster årsberetningen fra FER med 2 mot 1 stemme. Begrunnelsen 

for vedtaket var at "den ikke svarer til formatet årsberetning" slik de to ser det. 

Sissel Kvinen viste til at hun hadde stemt imot og ba (to ganger på GF) om at 

hennes protokolltilførsel fra styremøtet 10.02.22 skulle legges ved protokollen 

fra GF: 

"Protokolltilførsel fra Sissel Kvinen sekretær. Et styremedlem mener styret 

ikke kan underkjenne en årsrapport fra et valgt organ fra generalforsamlingen 

og mener at årsberetningen skal sendes ut slik den er kommet inn. Viktig at å 

ha åpenhet om hvordan medlemmene opplever NTF ut i fra FER sin rolle i 

organisasjonen." 

 

FER ved Irene Standnes ba om at FERs tilsvar av 14.02.22 skulle vedlegges 

protokollen til GF. 

 



Styremedlem Bjørn Reidar Brune informerer GF om at styret ikke har sendt ut 

årsberetning fra FER da den styret mottok ikke holder formkrav til en 

årsberetning i henhold til vedtektene Derfor bad styret FER ved Irene Standnes 

(eneste gjenværende medlem av FER ) om å komme med en ny årsberetning. 

Dette etterkom ikke FER ved Irene Standnes.  

Styret ba GF om å ta dette til etterretning. Saken ble debattert i en drøy time 

og det ble deretter foretatt en avstemning om rapporten skulle sendes ut eller 

ikke 

 

Styrets årsberetning ble lest opp av styreleder med følgende protokolltilførsel  

 
fra Sissel Kvinen: Mangler. Den var innlagt, med på feil plass 

Tillegg til protokoll til sak 5/22 Årsberetning Norsk traumeterapeut forening 
Generalforsamling 21.02.22. Undertegnede ga beskjed på første samling /møte 
18. mars om liten mulighet til tilgjengelighet og kontakt med medlemmer, evt. 
andre berørte p.g.a. min jobb i fengsel og mangel på telefonmuligheter på dagtid. 
Ba om at det kunne tas hensyn til ved fordeling av oppgaver.  

Formidles at hennes evt. styrehonorar kunne brukes til en person ved eventuelle 
avlastning av styrearbeid. Ble avtalt 15.02.21 på sak 27/21 bl.a. at hun skulle 
hjelpe til med innkallinger til styremøter, protokoller og andre brev når 
styreleder formidlet behov for hjelp. Videre ba undertegnede om at det måtte 
avtales møte tidspunkter i god tid før styremøter, slik at medlemmer mottok 
styresaker før møtene, og hadde muligheter for å komme med innspill til 
styremedlemmer og styremøter. Dette har dessverre ikke fungert etter 
intensjonen og det beklager jeg.  

Sissel Kvinen. 21.02.22  
 

FER er pålagt i vedtektene å sende årsberetning til Årsmøte. 

Styret holder tilbake FER`s årsberetning. 
 

1) Sende ut rapport fra FER  

23 stemmer for  

2) Ikke sende ut rapport fra FER  



24 stemmer mot  
 

Flere medlemmer satte spørsmålstegn ved stemmegivningen.  

Vedlegg: notat sendt styret. Ikke besvart av styret.  

Vedlegg: notat og foto fra telle korps medlem Frigg Valla, som ikke kan gå god 

for stemmegivningen. 
 

Det ble videre diskutert følgende tema:  

Skal det opprettes en settegruppe eller ikke?  

Dette førte til følgende forslag til avstemming:  

1)Settegruppen skal granske saksgang og sortere innhold i FERs årsberetning. 
Innhente uttalelser fra berørte parter og komme med sin konklusjon til GF   

30 stemmer for  

Se ovenfor re spørsmål rundt stemmegivningen.? 41 stemmer totalt? 

 

2)GF tar styrets forslag til etterretning  

11 stemmer for  

Settegruppe ble vedtatt med 30 mot 11 stemmer Protokolltilførsel fra Irene 
Standnes:  

Til generalforsamlingen i NTF / Styret til orientering  

Jeg gir med dette melding til NTFs generalforsamling at jeg med umiddelbar 
virkning trekker meg fra FER, slik at det allerede nå på generalforsamlingen 
kan velges et helt nytt FER.  

Oslo 21. februar 2021 Irene Standnes  

 

Årsrapport VGU  

Vedtatt: godkjent ved akklamasjon 

Årsrapport godkjent  

Årsberetning fra FER. 

Styret hold tilbake FER sin årsberetning. 

Styret holdt tilbake Arbeidsgruppen sin årsberetning. 

 



6. Godkjenning av det reviderte regnskapet  

Vedtatt med følgende kommentar 

Vedtas med protokolltilførsel 

 Det utarbeides nytt budsjett for 2022 som tar i vare GF sitt forslag om å 

spesifisere regnskapet i prosjekter. 

Sammen med spesifikasjon på hvem som mottar hva i lønn og 

honorar.(avtalefestet) 

Vi innhenter klare retningslinjer for lønn/honorar slik at dette blir tydelig i 

regnskapet. Styret vil innhente informasjon fra flere fagpersoner på området.  

På etterspørsel om; Hvem mottar hvilke beløp i honorar og lønn? 

Opplyste Bjørn Reidar Brune om at statsautorisert revisor Nina Nilsen hadde 

opplyst at dette ikke kunne oppgis. 

Flere medlemmer satte spørsmålstegn ved dette utsagnet. 

 

Poengterte at hvilke verv mottar hva kan opplyses, og også navn kan opplyses. 

Den som påtar seg verv opplyses om dette. 

Generalforsamlingen rakk ikke å saksbehandle resterende saker til sakslisten. 

Resterende saker blir behandlet på oppsatt generalforsamling del 2  

Generalforsamlingen avsluttet ca 23.30- fortsetter snarest mulig. 

I ettertid har følgende foreslått FER medlemmer trukket sitt kandidatur vil 

tillitts vervet: 

Sissel Reksten 

Anne von During 

 

Referent i sort: Linn Arnesen 

 

Blått redigeringer fra protokoll underskriver: 

Anne Katrine Holm 19.mars 2022 

 

Vedlegg: 

Protokoll tilførsel SK/FV 



Notater fra: 

Ewelyn Hysing Olsen 

Anne Katrine Holm 

Ragnhild Brun 

Anne von During 

Sissel Reksten 

 

 



Sak  1; til Styret vedrørende  underskrift Protokoll GF 18.02.22 
 

- Stemmeberettiget, gjennomføring vedtak og tellekorps. 
 

Dagen før GF 2022 i NTF, ble det fra NTF styret sendt ut informasjons brev om hvordan 

bruken av  fullmakter skulle gjennomføres. Innsendelse av evt. Bilde av de fullmaktene som 
var gjeldende innen kl. 1500.  Jeg sendte inn bilde av 5 fullmakter.  
Under GF fikk jeg innskrevet av styret ved mitt navn,  at jeg kun hadde to gyldige fullmakter.  

P.g.a. manglende betaling av Monika Piatkiewicz. Noe som ikke stemte. Jeg sjekket med de 

fullmaktsgiver og oversendelse av bekreftet innbetaling av kontingent 2022. May-Sunita 
Bergli gjorde som Tine Krøner betalte omgående. GF ble langt utover tidsrammen, hva er 

gjeldene for et tilstedeværende medlem med stemmerett, om de må forlate før avslutning?  

Ikke opplyst og en muntlig avklaring på fullmaktoverdragelse til en annet medlem mener jeg 
bør være gjeldene.  

For meg synes forberedelse til valg og selve valgene som  uryddig med uklare retningslinjer 
underveis.  Jeg  ber om at det kommer tydelig fram i Protokollen.  

 

Jeg ber derfor styret om å tilføre i protokollen fra GF;  
 

- total antall stemmeberettiget inkludert fullmaktstemmene ved NTF sin GF 21/2 - 

2022. 
 

- navnene på tellekorpset og verv. 
 

- total antall på hhv;  -  Antall For/alternativ 1,  
 

-                                        Antall -Mot/Alternativ 2 og  
 

-                                        Antall blanke stemmer ved alle de gjennomførte valgene.  
 

Summen av disse vedtaks alternativene og antall stemmer, skal stemme med antall 
stemmeberettiget, ved alle vedtakene. 

Styret må kunne dokumentere korrekt opptelling. For å få valide vedtak skal dette 

kunne etterprøves.  Med mindre dette er dokumentert, må alle vedtak settes til side, 
og  det må da etter mitt skjønn stemmes på nytt. 
 

 

Sak 2; Manglende innkalling med zoom link til Styremedlem Sissel Kvinen, protokoll føres.  
 

-Før oppstart av GF, ble jeg oppringt av Styremedlem Sissel Kvinene som ikke hadde mottatt 

zoom linken til GF. Jeg videresendte min zoom link, som jeg mottatt dagen før kl. 12:55, fra 
NTF. Sissel Kvinen som ikke hadde mottatt linken hadde også  sjekket sin spam. 
 

Jeg ber om et oppklarende svar, på hvorfor et styremedlem ikke har fått tilsendt samme  
zoom link som meg , med tilgjengelig tilgang til årets GF.  

 

Anne Katrine Holm 
Bodø 19.02.2022 
  


