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6 Innkomne saker 
1. Vedtektsendringer  

2. Endringer i retningslinjer for veiledersertifisering  

3. Endringer i retningslinjer for klagesaker 

4. Endringer i medlemskategorier 

 

1. Styret foreslår endringer i vedtektene for å oppnå klarhet i følgende forhold. 

 

Klargjøring av medlemskategoriene 

I vedtektene er det i dag ikke entydig hvilken kategori medlemmer (praktiserende, ikke-

praktiserende, student og pensjonist) som omtales. Likeledes er det ikke klart hvordan de 

forskjellige kategorier er definert. 

Vi legger frem forslag til tydeligere definerte kategorier. Blir disse vedtatt får det innvirkning på 

ordlyden i vedtektenes pkt. 4.2, 4.5, 4.6 og 4.8  

 

Stemmerett og valgbarhet for pensjonistmedlemmer 

I følge vedtektene er ”ikke-praktiserende pensjonister” ikke valgbare og er uten stemmerett. Om 

en alderspensjonist etter folketrygdloven, fremdeles praktiserer som gestaltterapeut er 

vedkommende registrert som Gestaltterapeut MNGF. Om vedkommende ikke praktiserer og har 

valgt å bli pensjonistmedlem, ser vi ingen grunn til at foreningen ikke skulle ha glede av 

vedkommendes erfaring og arbeidskapasitet. 

Styret foreslår å stryke ’og ikke-praktiserende pensjonister’ fra punktet. Pkt. 4.3 

 

Klargjøring av ansvarsforhold for kontingent 

Foreningen har nye faktureringsrutiner og styret ønsker å presisere medlemmenes ansvar for 

kontingenten. Dette er nødvendig nå som oppfølgingen automatiseres. 

Styret ønsker å presisere medlemmenes ansvar for vedlikehold av kontaktinformasjon. 

 

Krav om profesjonell faglig oppdatering - PFO  

Det er mange spørsmål rundt dette og vi tenker det er nødvendig å få kravet inn i vedtektene.  

Under årsmøtet 2015 fremla PFO-utvalget et grundig utarbeidet forslag til revidering av PFO 
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reglene. Dette ble med noen justeringer vedtatt uten å bli tatt inn i vedtektene. Styret ønsker å 

tydeliggjøre kravene til PFO ved å foreslå disse satt inn i vedtektenes.  

 

Styrets mandat i klagesaker 

Styret ønsker med å presisere at styret kun fatter beslutning i klagesaker behandlet i klageutvalg 

som omhandler suspensjon og ekskludering. 

 

Forenkling av kontingentfastsetting 

I dag må årsmøtet vedta kontingent i alle kategorier. Styret foreslår at årsmøtet fastsetter 

kontingent Gestaltterapeut MNGF, og at resterende kontingenters nivå regnes ut fra denne.  

 

Styrets mandat i sertifisering av veiledere 

Det er en uklarhet i vedtektenes § 7 og 10 i forhold til hvor ansvaret for sertifisering av veiledere 

ligger. Styret ønsker med denne endringen å klargjøre det endelige ansvaret for slik sertifisering. 

 

Medlemmenes ansvar ved utmelding og endring av medlemskategori 

Utmelding, innkreving av medlemskontingent og endring av medlemskap er ressurskrevende 

arbeid og et tap av inntekt for foreningen. Styret ønsker med denne endringen å klarlegge 

rutiner for utmelding og endring av medlemskap. 

 

2. VSU og Styret foreslår endring av veiledersertifiseringskriterier 

Veiledersertifiseringskriteriene ble revidert av VSU i 2015. På grunn av feil i sakspapirer ble 

saken ikke behandlet. VSU 2016 fremmer endringsforslaget på nytt i år.  

 

3. FER og styret foreslår endring av retningslinjer for behandling av klager 

I 2014 vedtok årsmøtet, etter forslag fra FER å lage en publikumsversjon av Retningslinjer for 

klagesaker. Forslaget innebar også å lage en intern versjon for bruk i klagesaker. Dette har 

senere vist seg å vanskeliggjøre klagesaksarbeidet, da de to versjonene hver for seg fremstår 

som ufullstendige og vanskelige å sammenholde. Faglig Etisk Råd foreslår i år at eksisterende 

versjons to deler, publikumsversjonen og den interne delen blir slått sammen igjen.  

 

4. Styret foreslår endring og tydeliggjøring av medlemskategorier. 

Følgende forslag krever endring av vedtektens § 4. Medlemskap, forpliktelser og 

medlemsrettigheter. Den vil også kreve omarbeiding av tekst på hjemmesiden.  
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6.1 Endring av vedtektenes  
§ 4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER 

 

4.2  
Klargjøring av medlemskategoriene 

I vedtektene er det i dag ikke entydig hvilken kategori medlemmer (praktiserende, ikke-

praktiserende, student og pensjonist) som omtales. Likeledes er det ikke klart hvordan de 

forskjellige kategorier er definert. 

Vi legger frem forslag til tydeligere definerte kategorier. Blir disse vedtatt får det innvirkning på 

ordlyden i vedtektenes pkt. 4.2, 4.5, 4.6 og 4.8  

I dag må årsmøtet vedta kontingent i alle kategorier. Styret foreslår at årsmøtet fastsetter 

kontingent Gestaltterapeut MNGF, og at nivå for resterende kontingenter regnes ut fra denne.  

Foreningen har nye faktureringsrutiner og styret ønsker å presisere medlemmenes ansvar for 

kontingenten. Dette er nødvendig nå som oppfølgingen automatiseres. Styret foreslår derfor at 

en presisering av medlemmets ansvar for vedlikehold av kontaktinformasjon innlemmes i 

pkt. 4.2. 

Nåværende tekst             Forslag til ny tekst 

4.2 Kontingent 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. 

Studentmedlemmer, ikke praktiserende terapeuter 

og ikke- praktiserende pensjonister betaler 

redusert kontingent. Frist for innbetaling av 

medlemskontingent fastsettes av styret. 

Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter 

utsendt kontingentkrav pluss én (1) skriftlig 

purring, får inkassovarsel. Ubetalte faktura blir 

sendt til inkasso etter gjeldende regler.  

 

4.2 Kontingent 

Kontingent for Gestalterapeut MNGF fastsettes av 

årsmøtet. Denne medlemskategorien betaler 

kontingent i Norsk Forbund for 

Psykoterapeuter(NFP) sammen med NGF-

kontingenten. Medlem uten personlig klientansvar 

NGF, betaler 3/4 NGF-kontingent. Studentmedlem 

NGF, betaler 2/3 NGF-kontingent. 

Pensjonistmedlem NGF, betaler 1/2 NGF-

kontingent. (Alle rundet opp til nærmeste 10 kr.) 

Frist for innbetaling av medlemskontingent 

fastsettes av styret. 14 dager etter forfall sendes 

1. purring. 14 dager deretter sendes 2.purring 

med utmeldingsvarsel. 14 dager deretter meldes 

medlemmer som ikke har betalt kontingent ut av 

NGF. NFP-kontingent og eventuell 

forsikringspremie blir ikke innbetalt. Medlemmene 

er selv forpliktet til å vedlikeholde sin 

kontaktinformasjon. 
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§ 4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER  

4.3 

Stemmerett og valgbarhet for pensjonistmedlemmer 

I følge vedtektene er ”ikke-praktiserende pensjonister” ikke valgbare og er uten stemmerett. Om 

en alderspensjonist etter folketrygdloven, fremdeles praktiserer som gestaltterapeut er 

vedkommende registrert som Gestaltterapeut MNGF. Om vedkommende ikke praktiserer og har 

valgt å bli pensjonistmedlem, ser vi ingen grunn til at foreningen ikke skulle ha glede av 

vedkommendes erfaring og arbeidskapasitet. 

Styret foreslår å stryke ’og ikke-praktiserende pensjonister’ fra punktet. Pkt. 4.3 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst 

4.3 Forpliktelser, valgbarhet, stemmerett: 

Alle medlemmer er bundet av vedtektene og må 

bøye seg for de vedtak som blir fattet med hjemmel i 

disse. Medlemmer som har betalt kontingent, er 

valgbare og har stemmerett. Studentmedlemmer og 

ikke-praktiserende pensjonister er ikke valgbare og 

har ikke stemmerett.  

4.3 Forpliktelser, valgbarhet, stemmerett: 

Alle medlemmer er bundet av vedtektene og må 

bøye seg for de vedtak som blir fattet med hjemmel i 

disse. Medlemmer som har betalt kontingent, er 

valgbare og har stemmerett. Studentmedlemmer er 

ikke valgbare og har ikke stemmerett.  
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§ 4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER  

 
4.5 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst 

4.5 Forsikringsordning for praktiserende 

gestaltterapeuter: 

 

a)Praktiserende terapeuter bør være tilsluttet en 

forsikringsordning. Alle utdannede gestaltterapeuter 

som er medlem av NGF, kan slutte seg til NGFs 

forsikringsordning.  

 

b) NGFs Forsikringsordning forhandles av styret.  

 

4.5 Forsikringsordning for Gestaltterapeuter MNGF 

a) Gestaltterapeuter MNGF skal være tilsluttet en 

forsikringsordning.  

b) NGFs forsikringsordning forhandles av styret, og 

alle Gestaltterapeuter MNGF kan slutte seg til 

denne.  
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6.1 §4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER, 

4.6. 

På årsmøtet 2015 fremla PFO-utvalget et grundig utarbeidet forslag til revidering av PFO 

reglene. Dette ble med noen justeringer vedtatt uten å bli tatt inn i vedtektene. Styret foreslår 

dette satt inn i vedtektenes pkt. 4.6 

Nåværende tekst          Forslag til ny tekst 

4.6 Registrering som praktiserende 

gestaltterapeut:  

 

For å bli registrert som praktiserende 

gestaltterapeut tilsluttet NGF /MNGF (medlem 

NGF) kreves dokumentasjon av regelmessig 

Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO), og 

dokumentasjon av tilslutning til en 

forsikringsordning.  

Dokumentasjon av PFO skal leveres Styret innen 

31.1. hvert år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6: REGISTRERING SOM 

GESTALTTERAPEUT MNGF: 

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, 

kreves tegning i NGF’s forsikringsordning eller 

dokumentert tilslutning til annen 

forsikringsordning og dokumentasjon av 

regelmessig Profesjonell Faglig Oppdatering 

(PFO). 

Gestaltterapeuter MNGF skal melde inn PFO 

hvert 3. år, fra og med 01.01.2015. 

 

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer 

PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 33 

timer være gestaltterapi og gestaltterapi-teoretisk 

faglig oppdatering, og minimum 15 av disse med 

godkjent veileder. 

           

Kravet dekkes fra følgende kategorier: 

1. Minimum 15 timer skal være veiledning på 

egen gestaltterapi praksis, gitt av NGF- eller 

EAGT-sertifisert veileder. 

Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på 

etterspørsel fra NGF. 

2. Øvrig PFO 

2.1) Videregående- eller tilleggs-utdannelse i 

gestaltterapi eller 

gestaltterapi-teori fra EAGT godkjent 

utdanningsinstitusjon. Workshops/kurs/fagdag i 

gestaltterapi og eller gestaltterapi-teori holdt av 

NGF eller EAGT godkjent gestaltterapeut. 

2.2) Gestaltterapeut kollegaveiledning med andre 
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Når dokumentasjon ikke er levert innen frist vil: 

Medlemmet ikke få forsikringsbevis 

Medlemmet blir strøket fra listen over 

praktiserende terapeuter Medlemmet blir 

automatisk registrert som ikke-praktiserende 

medlem. 

 

NGF eller EAGT godkjente gestaltterapeuter. Med 

kollegaveiledning mener vi at deltakerne veileder 

hverandre på egen gestaltterapipraksis. Navn på 

deltakerne oppgis ved registrering. 

2.3) Psykoterapi konferanse/symposium- 

deltagelse. Her er det åpent for alle konferanser 

innen klinisk psykoterapi. 

2.4) Annen veiledning. Dokumentert veiledning fra 

veileder med annen kompetanse og utdannelse, 

f.eks. i relevant arbeidssituasjon. 

2.5) Profesjonell aktivitet i gestaltfaglig 

sammenheng som veileder, lærer, 

foredragsholder, forsker eller representant for 

gestaltterapi i foreninger. Maksimum 30 timer fra 

pkt 2.5. 

 

Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert, vil  

- medlemmet ikke lenger være forsikret 

- medlemmet miste rettigheter knyttet til tittelen 

"Gestaltterapeut MNGF" og 

- omregistreres til "Medlem uten personlig 

ansvar for klienter NGF". 

Ved søknad om nyregistrering som 

Gestaltterapeut MNGF må plan for PFO,  

første år, vedlegges. 

 

 
 
 
 
Forslag til vedtektsendring vedtekt 4.6.1. vedr. PFO: 

 
4.6.1 Godkjenning av kurs, seminar, fagdag, utdanning som PFO for gestaltterapi og/eller 
gestaltterapi-teori:  
 
For at utdanning, kurs, workshop, fagdag skal krediteres som PFO innen gestaltterapi (kategori 
B) – må søknad for godkjenning av PFO kreditering sendes av arrangøren. For PFO kreditering 
må det eksplisitt henvises til gestaltterapi, og den eller de deler av gestaltterapi-teori som kurset 
skal ta for seg.  
 
Antall timer som krediteres inkluderer ikke lunsj/pauser.  
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§ 4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER  

4.8  

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst 

 

4.8 Bruk av logo 

Medlemmer (ikke studentmedlemmer) har rett til fritt 

å benytte NGFs medlemslogo: "Gestaltterapeut 

MNGF" i sin egen virksomhet, for eksempel på 

visittkort eller i annonsering. NGF's foreningslogo 

"Norsk Gestaltterapeut Forening" kan bare brukes av 

foreningen.  

 

 

4.8 Bruk av logo 

Gestaltterapeuter MNGF har rett til fritt å benytte 

NGFs medlemslogo: "Gestaltterapeut MNGF" i sin 

egen virksomhet, for eksempel på visittkort eller i 

annonsering.  
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6.2 Endring av vedtektenes §7 STYRET, 7.1 Mandat e)  
 
7.1, punkt e. 
Styret ønsker med denne endringen å presisere at styret ikke fatter beslutninger i klagesaker 
generelt. Styret fatter kun beslutninger i saker som er behandlet i klageutvalg og hvor 
klageutvalget foreslår suspensjon eller ekskludering som konsekvens av brudd på våre faglige 
etiske retningslinjer. 

 
Nåværende tekst     Forslag til ny tekst 

§ 7 STYRET  

Styret er NGFs øverste myndighet mellom 

årsmøtene og står ansvarlig for sine avgjørelser 

overfor årsmøtet.  

7.1 Mandat: Styrets oppgave er å  

a)  lede foreningens virksomhet i henhold til 

foreningens formål og forvalte dens midler  

b)  gi årsberetning for inneværende 

styreperiode og framlegge regnskap for 

årsmøtet  

c)  fremme budsjett og handlingsplan for 

kommende periode til årsmøtet  

d)  effektuere årsmøtets vedtak  

e)  fatte beslutninger i klagesaker  

f)  sertifisere veiledere og utstede 

veiledersertifikat  

g)  ta initiativ i saker som er av betydning for 

gestaltterapi og gestaltterapeuter.  

§ 7 STYRET  

Styret er NGFs øverste myndighet mellom 

årsmøtene og står ansvarlig for sine avgjørelser 

overfor årsmøtet.  

7.1 Mandat: Styrets oppgave er å  

a)  lede foreningens virksomhet i henhold til 

foreningens formål og forvalte dens midler  

b)  gi årsberetning for inneværende 

styreperiode og framlegge regnskap for 

årsmøtet  

c)  fremme budsjett og handlingsplan for 

kommende periode til årsmøtet  

d)  effektuere årsmøtets vedtak  

e)  fatte beslutninger i saker behandlet i 

klageutvalg, vedrørende suspensjon og 

eksludering   

f)  sertifisere veiledere og utstede 

veiledersertifikat  

g)  ta initiativ i saker som er av betydning for 

gestaltterapi og gestaltterapeuter.  
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6.3 Endring av vedtektenes §8 ÅRSMØTE  

8.1, punkt i) 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst 

8.1 Saksliste: 

 

i) Fastsetting av årets kontingent for 

medlemmer med og uten forsikring, og for  

 

8.1 Saksliste: 

 

i) Fastsetting av neste års kontingent for 

medlemmer med og uten forsikring, og for  

 

 

8.2 Valgkomité  

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst 

8.2 Valgkomité: 

Valgkomitéen består av tre (3) medlemmer valgt 

av årsmøtet. Medlemmene velges for to (2) år. 

Det er anledning til gjenvalg. 

 

 

§8.2.Valgkomité:  

Valgkomitéen består av tre (3) medlemmer valgt 

av årsmøtet. Medlemmene velges for to (2) år. 

Det er anledning til gjenvalg. 

Valgkomitéen konstituerer seg selv med leder og 

to medlemmer. Leder har ansvar for at vedtektene 

følges. 
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6.4 Endring av vedtektenes § 10 VEILEDERSERTIFISERINGSUTVALGET (VSU)  

10.1 Mandat 

Det er en uklarhet i vedtektene i forhold til hvor det endelige ansvaret for sertifisering av 

veiledere ligger: 

§7.1, omtaler styrets mandat, punkt 7.1.punkt f:  

”Styrets oppgave er å sertifisere veiledere og utstede veiledersertifikat” 

§10.1, omtaler veiledersertifiseringsutvalgets mandat:  

”Utvalget skal foreta sertifisering gestaltterapeutveiledere for NGF i henhold til ”Kriterier for å 

bli sertifisert veileder for NGF”. 

Følgende forslag, utarbeidet av VSU til årsmøtet 2016, ble ikke behandlet på grunn av 

saksbehandlingsfeil. Saken opprettholdes av VSU 2016.  

 

Nåværende tekst          Forslag til ny tekst 

10.1 Mandat 

Utvalget skal foreta sertifisering av 

gestaltterapeutveiledere for NGF i henhold til 

”Kriterier for å bli sertifisert veileder for NGF”. 

Utvalget skal også være rådgiver for NGFs styre 

ved revidering av:  

a) ”Kriterier for å bli sertifisert veileder for NGF” 

og  

b) ”Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget”.  

10.1 Mandat 

Utvalget skal foreta utredning for sertifisering av 

gestaltterapeutveiledere for NGF i henhold til 

”Kriterier for å bli sertifisert veileder for NGF”. 

Utvalget skal også være rådgiver for NGFs styre 

ved revidering av:  

a) ”Kriterier for å bli sertifisert veileder for NGF” 

og  

b) ”Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget”.  
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6.5 Endring av vedtektenes § 13 UTMELDING  

Styret ønsker med denne endringen å klarlegge rutiner for utmelding.  

Nåværende tekst             Forslag til ny tekst 

§ 13 UTMELDING  

Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret.  

 

§ 13 UTMELDING 

Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret. 

Allerede innbetalt kontigent refunderes ikke. 
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6.6 Endring av veiledersertifiseringskriterier 

Veiledersertifiseringskriteriene ble revidert av VSU i 2015. På grunn av feil i sakspapirer ble 

saken ikke behandlet. VSU 2016 fremmer endringsforslaget på nytt i år. Det er nødvending med 

erfaring fra arbeid som terapeut for å bli veileder NGF. Erfaringen skal være fra max. de siste 6 

år, da det betyr at erfaringen er ‘fersk’ og aktuell. Vi ønsker å klarlegge hvorvidt kriteriene 

bygger på 45 el 60 min timer og foreslår å beholde dagens krav til antall timer, men senke time-

lengden til 45 minutter, altså en reell senkning av kravet. Kravet til gitt terapi settes til 1600 

timer à 45 min (=1200 timer à 60 min). Et slikt antall timer er oppnåelig i en deltidspraksis over 

6 år, og nås også på to år i en større praksis. Forutsetning at full praksis er 20 timer (60min) pr. 

uke i 46 uker = 1226 timer (45 min) pr. år.) Kravet til mottatt veiledning settes til 80 timer à 45 

min (=60 timer à 60 min). Dette gir et gjennomsnitt på 10 timer pr. år, noe styret og VSU mener 

er et minimum for en som ønsker å være veileder.   

 

Nåværende tekst             Forslag til ny tekst 

Krav til utdanning og yrkespraksis 

EAGTs og EAPs timeregning følges, dvs. at 1 

time = 45 minutter. 

 

Pkt 1. EAGT-medlem eller godkjent grunn- og 

etterutdanning fra NGI. 

Eller fylle kriteriene for medlemskap:  

Totalt 1450 timer opplæring: 

1. 600 timer teori og metode 

2. 130 timer veiledning 

3. 400 timer klinisk praksis i min. 2 år 

4. 120 timer individuell egenterapi 

5. 200 timer legges til ett eller flere av de 

øvrige punktene 

 

Pkt 2. Min. 1.600 timer gitt terapi i egen klinisk 

praksis som gestaltterapeut (individual- eller 

gruppeterapi), både korttids- og langtids-terapi, 

over en periode på maks. de siste 6 år, min. de 

siste 2 år, med mottatt min. 80 timer gestalt-

veiledning. 

Krav til utdanning og yrkespraksis 

EAGTs og EAPs timeregning følges, dvs. at 1 

time = 45 minutter. 

 

Pkt.1: Opprettholdes slik det er i dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt.2: Søker skal ha gitt minimum 1600 timer à 45 

min. terapi i egen klinisk praksis (individual eller 

gruppeterapi). Dette innenfor en periode på 

maksimum 6 år, og minimum 2 år. Søker skal i 

samme periode ha mottatt 80 timer à 45 min, 

gestaltterapeutisk veiledning.»      

Pkt.3: Veilederutdanning 
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Pkt 3. Veilederutdanning 

a) Gestaltorientert veilederutdanning fra EAGT 

akkreditert utdanningsinstitusjon. 

b) For søkere med annen veilederutdanning; 

Søker må forevise en skriftlig argumentasjon og 

sannsynlig gjøring av at vedkommende er 

kvalifisert til å være veileder for gestaltterapeuter. 

VSU innkaller kvalifiserte søkere til intervju. På 

bakgrunn av intervjuet kan VSU komme med 

anbefaling til styret om godkjenning selv om ikke 

de formelle kravene er oppfylt. 

Søkere må fylle kriteriene fra pkt. 1, 2 og 3. 

a) Opprettholdes slik det er i dag. 

b) For søkere med annen veilederutdanning;  

Søker må forevise en skriftlig argumentasjon og 

sannsynliggjøring av at vedkommende er 

kvalifisert til å veilede gestaltterapeuter. VSU kan 

innkalle kvalifiserte søkere til intervju.  

Søkere må fylle kriteriene fra pkt. 1, 2 og 3   

 

Pkt.4: Sertifiserte veiledere 

For å opprettholde sertifisering må veilederen 

være Gestaltterapeut MNGF, og dermed dekke 

foreningens PFO-krav og være forsikret. 

Forslag til endring av SØKNADSSKJEMA:    

a) EAGT’s timeregning (1 t =45min), 

opprettholdes, og forblir tydeliggjort med rød 

skrift på søknadsskjema.    

b) Pkt.2 har et spørsmål om «Antall klienter i 

langtidsterapi»: dette er ikke et krav i følge 

kriteriene og bør følgelig innføres som krav, 

eller tas ut av søknadsskjema. Vi foreslår å 

stryke det. 
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Sak 6.7 Endring av retningslinjer for behandling av klager 

 

I 2014 vedtok årsmøtet, etter forslag fra FER å lage en publikumsversjon av Retningslinjer for 

klagesaker. Forslaget innebar også å lage en intern versjon for bruk i klagesaker. Dette har 

senere vist seg å vanskeliggjøre klagesaksarbeidet, da de to versjonene hver for seg fremstår 

som ufullstendige og vanskelige å sammenholde. Faglig Etisk Råd foreslår i år at eksisterende 

versjons to deler, publikumsversjonen og den interne delen blir slått sammen igjen. 

Endringsforslaget inneholder en rekke endringer av ordlyd og adresseendringer, men 

inneholder ingen endringer av selve saksbehandlingsprosessen. Dokumentet er omfattende og 

vil ta lang tid å gjennomgå på et årsmøte. 

 

Styrets forslag til årsmøtet 2017, sak 6.7 endringer av retningslinjer for behandling av 

klagesaker: 

 

Styret gis fullmakt til i samarbeid med FER å ferdigstille retningslinjene etter forslag fra Faglig 

Etisk Råd.  
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Sak 6.8 Endring av medlemskategorier 

Hvordan bli medlem 

Alle som har grunnutdanning i gestaltterapi fra en EAGT-godkjent utdanningsinstitusjon samt 

studenter under utdanning i gestaltterapi kan søke om medlemskap. 

 

Skriftlig søknad sendes styret, som avgjør om søknaden innvilges. Søknader blir behandlet 

fortløpende. Når søknaden er godkjent vil du bli registrert som medlem og får et 

medlemsnummer. Du vil få tilsendt et velkomstbrev med brukernavn og passord til 

hjemmesidens medlemsdel, få faktura for medlemskap og eventuelt forsikringsbevis. Videre 

årlig fakturering skjer først i februar måned, mens forsikringsbevis sendes ut i april/mai.  

For å se hvilke rettigheter og plikter du har som medlem, se nedenfor. Her finner du også 

søknadskjema og PFO-skjema. Last ned, fyll ut, og scann utfylt søknadsskjema med underskrift 

og send pr e-post, alternativt som brev. 

 

Alle søkere skal kjenne foreningens vedtekter og etiske retningslinjer. 

Hvilket medlemskap passer for deg? 

 

NGF har fire medlemskategorier. I tillegg tilbyr vi abonnement på magasinet Gestalt. 

 

I alle kategorier vil du oppleve å tilhøre et levende gestaltterapi-miljø, med tilgang til all nyttig 

og interessant informasjon i NGF. Som medlem kan du drøfte faglige spørsmål  i våre utvalg og 

komitéer. Du er også med på det viktige arbeidet med å støtte utviklingen av vårt fagmiljø. Alle 

har magasinet Gestalt inkludert i sitt medlemskap. NGF arrangerer fagdager og workshops, her 

kan du delta til redusert pris. Medlemmene er velkommen på årsmøtet, og alle har talerett. 

 

1: Gestaltterapeut MNGF 

Denne kategorien er for deg som praktiserer som gestaltterapeut, eller ønsker å holde 

muligheten åpen for å gjøre det.  

Du må innfri foreningens krav til Profesjonell Faglig Oppdatering(PFO) og kan bruke tittelen 

”Gestaltterapeut MNGF” samt foreningens logo. 

Alle som praktiserer i egen virksomhet skal ha ansvarsforsikring. Foreningen tilbyr en meget 

gunstig kollektiv forsikring gjennom Gjensidige. 

Du forplikter deg til å følge foreningens etiske retningslinjer, og vi har en etablert klageordning i 

vårt Faglig Etiske Råd(FER).  

Offentlig godkjent helsepersonell er MVA-fritatt ved utøvelse av gestaltterapi. Andre 

Gestaltterapeuter MNGF kan registrere seg i Alternativ-registeret i Brønnøysund og slik oppnå 

MVA-fritak. 

Du er valgbar til foreningens styre og utvalg, og har stemmerett under årsmøtet, foreningens 

høyeste organ. 

Som Gestaltterapeut MNGF blir du også medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi(NFP), og kan 

markedsføre deg via forbundets hjemmeside(psykoterapeuter.no) med link fra vår egen 

hjemmeside (ngfo.no). 

NGF har utarbeidet en brosjyre du kan bruke i din markedsføring. 

(2017: Kontingent 1.240,- + NFP 600,- + forsikring 360 = 2.200,-) 
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2: Medlem uten personlig klientansvar NGF 

Denne kategorien passer for gestaltterapi-utdannede som ikke praktiserer i egen virksomhet og 

som ikke fyller foreningens krav om PFO. 

Du praktiserer gestaltterapi eller anvender gestaltteoretiske prinsipper, i et ansettelsesforhold 

eller i situasjoner der reguleringen av din yrkesutøvelse er ivaretatt over andre ordninger.  

Du er ikke forsikret i NGF og er ikke omfattet av foreningens klageordning. 

Du er valgbar til styret og utvalg, og har stemmerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ. 

Redusert kontingent. 

(3/4 kont) 

 

3: Studentmedlem NGF 

Denne kategorien passer for deg som er under utdanning i gestaltterapi. 

Du kan bruke tittelen Studentgestaltterapeut NGF. 

Foreningen har mye nyttig informasjon til deg som skal starte egen bedrift og bli kyndig i alt som 

tilhører det å være gestaltterapeut. 

Det kan også være hensiktsmessig å etablere seg i et fagmiljø før utdanningen er ferdig. 

Redusert kontingent. 

(2/3 kont.) 

 

4: Pensjonistmedlem NGF 

Denne kategorien passer for deg som ikke lenger praktiserer, men ønsker en tilknytning til 

fagmiljøet.  

Du er valgbar til styret og utvalg, og har stemmerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ. 

Foreningen har nytte av din erfaring! 

Redusert kontingent. 

(1/2 kont) 

 

Det er mulig å skifte kategori 

 

1:”Gestaltterapeuter MNGF” sender styret skriftlig beskjed om endring til ”Medlem uten 

personlig klientansvar NGF” eller ”Pensjonistmedlem NGF”.   

Høyere innbetalt kontingent refunderes ikke. 

 

2:”Medlem uten personlig klientansvar NGF” kan søke medlemskap ”Gestaltterapeut MNGF”. 

Søknad vedlegges plan for din faglige oppdatering (PFO) for det første året du praktiserer. 

Søknad innvilget før 1. august faktureres med mellomlegg for allerede betalt kategori og ny 

kategori, etter 1. august halvt mellomlegg, samt NFP kontingent og eventuell forsikringspremie 

for gjenværende del av medlems/forsikrings-året. 

Ved endring til ”Pensjonistmedlem NGF” sendes skriftlig beskjed til styret. 

Høyere innbetalt kontingent refunderes ikke. 

 

3: ”Studentmedlem NGF” kan søke medlemskap ”Gestaltterapeut MNGF” eller ”Medlem uten 

personlig klientansvar NGF”.  
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Ved søknad til ”Gestaltterapeut MNGF” vedlegges plan for din faglige oppdatering (PFO) for det 

første året du praktiserer. 

Søknad innvilget før 1. august faktureres med mellomlegg for allerede betalt kategori og ny 

kategori, etter 1. august halvt mellomlegg, samt eventuell NFP kontingent og forsikringspremie 

for gjenværende del av medlems/forsikrings-året. 

 

4: ”Pensjonistmedlem NGF” kan søke medlemskap ”Gestaltterapeut MNGF” eller ”Medlem uten 

personlig klientansvar NGF”. 

Ved søknad til ”Gestaltterapeut MNGF” vedlegges plan for din faglige oppdatering (PFO) for det 

første året du praktiserer. 

Søknad innvilget før 1. august faktureres med mellomlegg for allerede betalt kategori og ny 

kategori, etter 1. august halvt mellomlegg, samt NFP kontingent og eventuell forsikringspremie 

for gjenværende del av medlems/forsikrings-året. 
 


