
Vi inviterer medlemmene til å danne Lokale Lag. 
 
Et Lokalt lag vil kunne motta økonomisk støtte fra foreningen. 
 
 
I vår forening er det etablert en ordning med lokale lag. Dette for å styrke fellesskapet blant 
gestaltterapeuter i distriktene. Pr i dag har foreningen 1slikt lag. Det er i tillegg flere aktive 
grupperinger av gestaltterapeuter rundt om i landet. Medlemmer i distriktene uttrykker ensomhet 
som utøver av gestaltterapi og beskriver vansker med å oppfylle PFO-kravet. Videre oppleves 
avstand til NGF sentralt og dermed liten innflytelse i foreningen. 
 
Handlingsplanen for 2017 har som delmål 3 å veilede og støtte praktiserende medlemmer for 
opprettholdelse av PFO. Tiltak for å nå dette målet er blant annet å stimulere og legge til rette for 
økt tilgjengelighet for å innfri PFO-krav over hele landet. (se handlingsplan for 2017) Som et ledd i 
arbeidet ønsker styret nå å styrke etablering av lokale lag.  
 
Med dette ønsker vi å  

• øke medlemsaktiviteten på landsbasis 

• øke opplevelsen av samhørighet og tilhørighet for alle medlemmer  

• øke nærhet til NGF sentralt og økt innflytelse i foreningen for flere medlemmer 

• gi bedre og lettere tilgang til å kunne oppfylle PFO-krav for alle medlemmer 

 

Medlemmene i NGF inviteres nå til å danne lokale lag under følgende retningslinjer og rettigheter: 
 
1) Et lokallag utgjøres av minimum 7 medlemmer. 
 
2) Laget skal avholde et minimum 3 arrangementer i løpet av et år.  
(Kollega-veiledning. Inspirasjonsmøter. Samlinger med godkjent veileder. 
Workshops/kurs/foredrag.) 
 
3) Laget leverer årsberetning til årsmøtet i NGF. 
 
4) Laget mottar inntil kr 3000.- fra NGF til å sende representant/er til årsmøtet. Fullmakter fra kan 
medbringes.  

5) NGF etablerer base for PFO givende workshops/kurs, og gir laget økonomisk støtte i form av å 
betale reiseutgifter til kursholder. 

 

I først omgang prøver vi ut dette som et eksperiment. Årsmøtet 2018 vil avgjøre om vi fortsetter slik 
praksis videre framover.  

 

For mere informasjon og registrering av Lokalt lag, kontakt styret: styret@ngfo.no  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


