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SAKER 
Sak 1 Registrering av stemmeberettigede 
 
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Sak 3 Valg av møteleder, referent, to medlemmer til å underskrive protokoll og to medlemmer til 

tellekomité. 
 
Sak 4 Årsberetning og regnskap 

4.1 Godkjenning av årsberetning fra styret 
4.2 Godkjenning av årsberetning fra Faglig etisk råd (FER) 
4.3 Godkjenning av årsberetning fra Veiledersertifiseringsutvalget (VSU) 
4.4 Godkjenning av regnskap for 2013 
 

Sak 5 Kvalitetssikring 

5.1 Videreutvikle krav til profesjonell faglig oppdatering (PFO) 
For å holde tritt med EAPs krav til PFO som innen 2016 skal økes til 37,5 timer pr. år, foreslår 
styret følgende progresjonsplan: 

2014: 28 timer PFO hvorav 7 timer med godkjent gestaltveileder 
2015: 33 timer PFO hvorav 8 timer med godkjent gestaltveileder 
2016: 37,5 timer PFO hvorav 9 timer med godkjent gestaltveileder 

 
5.2 Bruk av ordet psykoterapeut 
For å framheve vårt fagfelt Gestalt og unngå villedende markedsføring, ønsker styret å oppfordre 
våre praktiserende gestaltterapeut-medlemmer om at de ikke kaller seg psykoterapeut. Dette for 
ikke å bli forvekslet med psykologer med spesialutdanning eller psykiatere. 
 
5.3 Bruk av logo 
Logoen som ligger på NGFs hjemmesider er ifølge vedtektene for bruk av styret og styreorganer. 
Den som er ment for bruk av medlemmene har vært “borte” noen år. Det er nå laget nye logoer 
basert på det gamle designet for hver kategori. Se vedlegg og forslag til endring av vedtekter. 
 

Sak 6 Handlingsplanen 2014 

 
PAUSE: 15 min 
 
Sak 7 Budsjett 2014 

 
Sak 8 Forslag til endring av vedtektene ved Valgkomiteen  
 
Sak 9 Forslag til endring av etiske prinsipper ved Faglig Etisk Utvalg 
 



 

 
 
 
Sak 10 7 min medlemsmagasinet GESTALT. Status og fremtid.  
 
Sak 11 Fastsetting av medlemskontingent. 
Styret foreslår en generell økning av kontingenten på kr 100. 
 
Styret ba om tilbud fra Redaktør Gro Skottum i Norsk Gestalttidsskrift om at våre medlemmer får 
tidsskriftet som en del av medlemspakken vår. Vi kan få det til kr 350,- (normal pris kr 460) for to utgaver i 
året. 
Ønsker Årsmøtet tidsskriftet innbakt i kontingenten eller ikke? 
 
 11.1. Økning inkl. NGT:  
 For Praktiserende terapeuter: kr 350 + kr 100 = kr 450 

For «ikke-praktiserende»: kr 350 + kr 100 = kr 450 
For studenter:   kr 100 (Tidsskriftet er innbakt i studieavgiften) 
For pensjonister:  kr 350 + kr 100 = kr 450 

 
 11.2 Økning uten NGT: kr 100 for alle medlemskategorier. 
 
Sak 12 Valg ved Valgkomiteen 


