
 

 

NGFs årsmøte 2017 
Årsberetninger 

 

4.1.1 HANDLINGSPLANEN FOR 2016 med oppsummering 

Vår visjon: 

NGF skal være en forening som ivaretar medlemmene og deres utøvelse av gestaltterapi. Videre 

skal foreningen være et tilbud til personer med gestaltterapiteoretisk utdanning
1*

 og personer under 

utdanning med interesse for faget og /eller et fremtidig ønske om å praktisere.  

 

Hovedmål for 2016: Bevare det fundamentet og de delene som foreningen nå utgjøres av 

Delmål 1 

Følge handlingsplan for 2016 bevisst ved at styret arbeider med delmål beskrevet i handlingsplanen 

og måloppnåelse vurderes og beskrives ved årsmøtet 2017 

Tiltak: Evaluere handlingsplan for 2016 og vurdere måloppnåelse etter kriteriene  

oppnådd / delvis oppnådd / ikke oppnådd.  

Vurdering av måloppnåelse:  Oppnådd / delvis oppnådd / ikke oppnådd.  

Kommentar: Handlingsplanen er fulgt, oppsummering presenteres på årsmøtet 2017. 

 

Delmål 2 

Sikre økonomisk trygghet bevist et regnskap som viser overskudd. 

Tiltak: Revidere regnskap for 2016 

Tilsette ny regnskapsfører 

Lage budsjett for 2017 

 

Vurdering av måloppnåelse:  Oppnådd / delvis oppnådd / ikke oppnådd.    

Kommentar: Regnskap revidert våren 2016, med noen kommentarer. Dette ble informert om på 

ekstraordinært årsmøte 2016. Ny regnskapsfører er tilsatt. Det er tatt i bruk nytt faktureringssystem. 

Budsjett for 2017 presenteres på årsmøtet 2017. 

Delmål 3 

Bevare medlemskoordinatorstillingen bevisst ved ny, omformet stillingsinstruks, inkludert justert 

lønnsnivå. 

Tiltak: Utarbeide / evaluere stillingsinstruks for medlemskoordinator og justere lønn etter denne. 

Vurdering av måloppnåelse:  oppnådd / delvis oppnådd / ikke oppnådd.  

Kommentar: Det er utarbeidet stillingsinstruks for stillingen. Lønn er justert. Det laget et årshjul 

med spesifisering av arbeidsoppgaver plassert etter dato for gjennomføring i løpet av et kalenderår. 

Det er gjennomført én medarbeidersamtale i perioden. Rutiner for medarbeidersamtaler er under 

utarbeiding.  

                                                 

1     Fra EAGT-godkjent utdanning 
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Delmål 4 

Bevare og sikre kvalitet på utøvelsen av gestaltterapi i Norge bevisst ved interne kvalitetskrav og 

eksternt samarbeid  

Tiltak: Opprettholde nåværende PFO-ordning 

Vurdere deltakelse i /samarbeid med andre foreninger/organer/utdanningsinstitusjoner 

som støtter dette, for eksempel EAGT, NFP, NGI, SABORG, VIRKE og EAP. 

 

Vurdering av måloppnåelse:  oppnådd / delvis oppnådd / ikke oppnådd. 

 

Kommentar: Re-akkreditering i EAGT er gjennomført i perioden. Samarbeidet med NFP er 

gjenopprettet med deltakelse i aktivitet og arbeid i forbundet. Styret har stadig kontakt med 

medlemmer vedrørende PFO. Forslag til oppdatering av vedtektene fremmes for årsmøtet 2017, 

vedrørende kreditering av PFO på kurs avholdt av gestaltterapeuter. 

 

Delmål 5 

Bevare momsfritak bevisst ved at NGF som organisasjon oppfyller krav til dette og er medlem av 

de organisasjoner som fremmer bevaringen av momsfritaket.  

Tiltak: Utredning  

Vurdering av måloppnåelse:  oppnådd / delvis oppnådd / ikke oppnådd.  

Kommentar: Vårt momsfritak avhenger av vårt medlemskap i NFP. Dialogen og samarbeidet med 

NFP er gjenopprettet.  

 

Delmål 6 

Bevare tillit til gestaltterapi bevisst ved vedtekter, fagetiske prinsipper og klageordninger som 

medlemmene kjenner og som er godkjent av årsmøtet og EAGT. 

Tiltak: Ferdigstille godkjenning av Etiske prinsipper og Klageordning fra EAGT. 

Innføre egengodkjenning (Jeg har lest og er innforstått med og så videre) til PFO 

Vurdering av måloppnåelse:  oppnådd / delvis oppnådd / ikke oppnådd.  

Kommentar: Søknad om re-akkreditering i EAGT er sendt.  

 

Delmål 7 

Bevare interessen for, og kunnskap om, gestaltterapi og gestaltterapiteori bevisst ved at vi har 

kanaler og organer som sikrer dette. 

Tiltak:  Opprettholdelse av vårt fagmagasin: GESTALT 

Vurdering av måloppnåelse:  oppnådd / delvis oppnådd / ikke oppnådd.  

Kommentar: Det er etablert ny redaksjonskomité og planlagt nytt nummer av Magasinet i 2017. Det 

er gjennomført møte mellom redaksjonen og styret for på denne måten å styrke samarbeidet mellom 

disse.  
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