
PROTOKOLL 2017 
Norsk Gestaltterapeut Forenings generalforsamling 

10.3.2017, ved NGI 

Sammendrag 
Ved årets generalforsamling møtte 23 medlemmer. 

Deler av vedtektene ble oppdatert iht. praksis, og 
det ble avholdt suppleringsvalg til styre og utvalg. 

Sissel Meland 
medlemskoordinator@ngfo.no  
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Sak i 	Registrering av stemmeberettigede 
Det var 23 frammøtte og 2 stemmefullmakter. 

Sak 2 	Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Styreleder har to endringer til dagsorden: 1) Å flytte sak 6.8 først, sammen med rydding i 
medlemskategoriene og 2) hun minner om at sak 4.6.1 er trukket. 

Godkjent. 

Sak 
	

Valg av ordstyrer, referent, to medlemmer til å signere protokollen 
og to medlemmer til tellekomité 

Ordstyrer: 	Hélène Fellman 
Referent: 	Sissel Meland 
Signaturer: 	Heidi Gaupseth og Solveig Naug 
Tellekorps: 	Marianne Lind og Henrik Haug 

Sak 4 	Godkjenning av årsberetninger og regnskap 

4.1 	Årsberetning fra styret 
Årsberetningen ble lest opp. Styreleder Hélène Fellman framhevet økonomiansvarlig, Hans Petter 
Frydenbergs, innsats for å berge foreningens økonomi. Hans Petter på sin side framhevet innsatsen 
gjort av Hélène, Marianne Lind og Rolf Aspestrand blant annet på NFPs årsmøte ved å delta aktivt 
og gjenoppta relasjonen med NFP. 

Hélène har deltatt på to EAGT-møter. 
I løpet av året er en ny redaksjon for magasinet kommet på plass: Redaktør, Nora Astrup Dahm, 
Ingjerd Karlsen, Anne Marie Saxlund og Elisabeth H. Sæther er fortsatt annonsekontakt. 

Godkjent ved akklamasjon. 

4.2 	Årsberetning fra Faglig etisk råd (FER) 
Heidi Minde leste opp årsberetningen. 

FER har brukt en del tid på å rydde i klagesaksgangen og kommer med forslag til endring av 
retningslinjer for behandling av klager. Det har også hatt samtaler med EAGT angående dette. 

Rådet har mottatt 3 klager; 2 er behandlet og 1 ble avvist. Veiledningsheftet blir revidert i løpet av 
2018. Det har i tillegg blant annet sett på jus i forbindelse med samtaler i digitale rom. 

Godkjent ved akklamasjon. 

m 
Q) 
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4.3 	Årsberetning fra Veiledersertifiseringsutvalget (VSU) 
Solveig Naug leste opp årsberetningen. VSU har i perioden hatt ett møte. Det har behandlet 3 saker 
og har 1 på pulten nå. Utvalget anbefaler at VSU spres over hele landet. Utvalgets medlemmer 
kjenner det er godt å kunne møtes. 

Sakene har dreid seg om veiledere uten veilederutdanning ved NGI. 

Godkjent ved akklamasjon. 

4.4 	Regnskap for 2016 
Erik Hovden har gjennomgått regnskapet og skrevet rapport som Hans Petter leste høyt. Han 
gjennomgikk også hovedpunktene i selve regnskapet. 

Vibeke Visnes fremmet forslag om at abonnement og annonse-inntekter blir splittet. Styret mente 
forslaget var godt og dette vil bli etterkommet. 

Regnskapet godkjent ved akklamasjon. (Styret stilles ved dette fri for ansvar.) 

5 	Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode 

5.1 Handlingsplanen 
Hélène leste opp handlingsplanen. 

Spørsmål fra salen: Blir det mulig å registrere PFO fortløpende? 
Hans Petter: Det jobbes med å lage en plattform for administrative funksjoner, hvor hensikten er å 
samle alle registre. Det vil da bli mulighet for innlegging av PFO fortløpende. Plattformen vil danne 
grunnlag for dokumentdeling. 

Vibeke Visnes foreslår et punkt i handlingsplanen for 2018: Finn og presenter en felles journal-
løsning, som alle praktiserende terapeut-medlemmer kan knytte seg til og bruke. Hun foreslår å 
utrede mulighet for felles journal-system. 

Christina Mjellem: Rett opp til NFP og ikke NGF i delmål 6. 

Det ble spurt etter Finn Terapeut, som NFP har. Dette jobbes det med. 

GoMentor tilbyr måter å drive terapi på som kan være i strid med våre vedtekter og retningslinjer. 
Det ble anbefalt fra salen at vi går ut og gjør medlemmene kjent med dette. 

Kommentar fra Rolf: FER jobber også med hvordan vi kan markedsføre våre tjenester. Ta kontakt 
med det dersom du er i tvil om du er innenfor gjeldende lover og regler. 

Handlingsplanen ble godkjent. 

5.2 	Budsjettet for 2017 

Hans Petter gjennomgikk budsjettet Det er gjort mye for å kutte utgifter og spare. Blant annet tilbyr 
styremedlemmer gratis møterom, som er notert i regnskapet for å vise hva vi sparer på dette. Og 

Ln 	 medlemskoordinator leier ut rimelig kontor til NGF. 
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Kommentarer og spørsmål fra salen: 

Overskuddet fra 2016 settes inn i regnskapet som oppsparte midler. 
Styreleder bød på EAGT-reise, siden hun likevel skulle delta på konferanse der møtet var. 
Magasinet er kostbart å produsere; vi øremerker midler til framtidige nummer av det. 
Forslag fra Heidi Gaupseth: Budsjettet bør gjenspeile at styret i det minste kan ta en middag. Å 
by på reiser og så videre er ikke greit i det lange løp. Hun foreslår til handlingsplanen: Få i gang 
workshops eller seminarer igjen som genererer inntekter. Flott at dere lot dere velge inn for å 
rydde og spare! 
Hans Petter og Rolf svarer at intensjonen deres var sikring av økonomien og foreningen - og de 
vurderer middagen. 
Vibeke Visnes' kommentar til inntektssiden: det må kunne gå an å få flere medlemmer. Og 
journalsystemet går det sikkert an å tjene penger på. 
Det ønskes større post på reisebudsjettet, slik at utvalgsmedlemmer som bor utenfor Oslo også 
skal kunne møtes. 
Marianne Lind: Gestaltterapeutene har et samfunnsansvar. Selv om det er mange 
administrative saker på agendaen nå, tror jeg det blir mange flere samfunnsnyttige saker neste 
år, pga. handlingsplanen og budsjettet. 
Er det mulig å differensiere medlemskategoriene i forhold til de som har færre klienter og 
heller få inn flere medlemmer på det? 
Ketil Melhus: Du skal ikke ha mange klienter for å tjene inn det det koster med egen forsikring 
og dermed ha mva.-fritak 
Rolf: Vi vil sikre kvaliteten ved å ha samme PFO-krav for alle praktiserende terapeut-
medlemmer. Kravet er til og med gått ned fra 2015, i forhold til tidligere. 
Espen Braathen: Jeg er redd for at vi sparer oss til fant. Dette er et fag for hele landet og vi 
trenger penger å reise for. 
Hans Petter: Ja, vi må øke budsjettet for reiser. 
Vibeke: Vil gjerne ha flyttet overskuddet til riktig plass. 
Henrik Haug: Pass på at overskuddet blir justert i forhold til forsikringen (etter forskyving av 
forfallsdato). 
Vibeke: Dette er en fin handlingsplan. Jeg vil samarbeide for å få opp aktiviteten. Annonsér for 
medlemmene at de får mye for kontingenten. 

 ble godkjent, og de gode forslagene tas med i det videre arbeidet. 

PAUSE 15 min - 

Sak 6 Behandling av innkomne saker 
6.1 	Vedtektsendringer §4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG 

MEDLEMSRETTIGHETER 4.2, 4.3, 4.5, 44 4.8 
I forslaget til ny tekst til §4.2 rettes skrivefeil: NFP står for Norsk Forbund for Psykoterapi og ikke 
Norsk Forbund for Psykoterapeuter. 

Ett medlem ønsker å sende inn forslag til neste årsmøte om differensiering av kontingent for 
praktiserende terapeut-medlem i forhold til størrelse på praksisen. 

Når det gjelder §4.6 ble PFO-vedtektene vedtat

Ln 	

t endret i 2015, men forslag til endring av tekst ble 
ikke fremmet. Dette er altså et forslag om oppdatering av tekst, slik at den gjenspeiler vedtekten. 
Alle forslagene ble vedtatt. 

Handlingsplanen 
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6.2 	Endring av vedtektenes §7 STYRET, 7.1 Mandat e) og f) 
Kun en oppretting av skrivefeil: «Ekskludering» 

Forslaget ble vedtatt 

6.3 	Endring av vedtektenes §8 ÅRSMØTET, 8.2 Valgkomité 

§8.1 punkt i: «Fastsetting av neste års kontingent.» 

Forslaget ble vedtatt. 

En tilleggstekst er foreslått til §8.2 Valgkomité: 

«Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder og to medlemmer. Leder har ansvar for at 
vedtektene følges.» 

Forslaget ble vedtatt. 

6.4 	Endring av vedtektenes §10 VEILEDERSERTIFISERINGSUTVALGET, 
10.1 Mandat 

Dette punktet sørger for at vedtektene gjenspeiler dagens praksis: At Styret har siste ordet. 

Forslaget ble vedtatt. 

6.5. Endring av vedtektenes § 13 UTMELDING 
Forslaget ble vedtatt. 

6.6 	Endring av veiledersertifiseringskriterier 
Vi opprettholder timeantallet, men 45 minutters timer som innebærer en reell senkning av kravet 
med 1/4  fra 60 min.-timer. Dagens krav ligger nær EAGT sitt krav. Forslaget ble vedtatt. 

6.7 	Endring av Retningslinjer for behandling av klager 
Forslaget ble vedtatt. 

6.8 	Endring av medlemskategorier 
Dette forslaget ble gjennomgått først av disse sakene. 

Det ble noe diskusjon om kategorien «Medlem uten personlig klientansvar», som tidligere het 
«Ikke-praktiserende medlem» og «Vanlig medlem». Ble konkludert med at betegnelsen er 
tydeligere nå enn før. Ett medlem ønsker å komme med forslag til nytt navn på denne kategorien til 
neste årsmøte. 

Forslaget er vedtatt. 
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Sak 7 	FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2018 
Det ble fremmet forslag om hvordan vi skal øke kontingenten. Vi dekker opp for generell prisvekst 
og øker kontingent for Gestaltterapeut MNGF med kr 150,-. 

2 stemte mot 
1 avholdende 

Godkjent med flertall. 

Sak 8 	VALG VED VALGKOMITEEN 
Espen Braathen fra valgkomiteen foresto valget. Først ble tidligere vara Henning Herrestad formelt 
innvalgt som styremedlem - ved akklamasjon - etter Erik Tresse. Valgkomiteen har til de 
forskjellige vervene forsøkt å få kandidater fra hele landet. Slik ble resultatet - markert rad er 
innvalgt medlem: 

Ett varamedlem til styret 
Navn 	 Antall stemmer 
Beate Midttun 	 13 
Anette Wilskow 	 11  

To nye medlemmer til FER 

Kommentar 

Benkeforslag 

Navn 	 Antall stemmer 	 Kommentar 
Katrine Borgen 	 16 	 Benkeforslag 
Live SolbergPresthus 	9 
Anne Marie Saxlund 	8 	 Benkeforslag 
Annki Daudon 	 7 	 Benkeforslag 
Paal T. Wiig 5 	 - 

Ett nytt medlem til VSU 	 
Navn 	 Antall stemmer 
Trygve Aase 	 22  

To medlemmer til Valgkomiteen 

   

Kommentar 

 

   

Navn 	 Antall stemmer 
	 Kommentar 

Laila Vågenes 	 24 
Vibeke Visnes 	 23 
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Avslutning 

Marianne Lind takket for innsatsen og delte ut gave til de som gikk ut av verv: 

Erik Tresse, avtroppende redaktør, Margareth Svendsen og Liv Aagaard fra FER, Nina Wadel fra 
VSU og Erik Hovden som «regnskapskontrollør». 

Sissel Meland, referent 

Dato 

So(eig Naug / 

 

Dato 

 

 

Heidi Gaupseth 

00 a) 
Lr, 
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