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Sak 4.1 ÅRSBERETNING fra STYRET 
 
1: Medlemstall 
Foreningen hadde pr. 31.12.2013: 485 medlemmer (det er 16 flere enn i 2012) hvorav 333 
praktiserende gestaltterapeuter, 70 ikke-praktiserende medlemmer, 82 studentmedlemmer og 
ingen pensjonistmedlemmer. Vi hadde passert det magiske tallet (503) men vi endte pr. 31.12. 
på 485 medlemmer som har betalt. 
 

2: Styrets sammensetning 
Elisabeth Helene Sæther, leder Grethe Rygge, nestleder 
Pontus Törnqvist, styremedlem Bente Aaser Haagensen, styremedlem  
Per Harald Hansen, styremedlem Annichen Sandborg, vara 
 

Solveig Høgh Krohn fratrådte sitt verv som styremedlem høsten 2013. Varamedlem Bente Aaser 
Haagensen trådte inn som styremedlem. 
 

Sissel Meland ble ansatt som medlemskoordinator i inntil 40 % stilling med lønn på inntil 
kr 150 000,-/år. 
 

3: Styrets kontakt med medlemmene 
Det er sendt ut: 

 8 Medlemsmailer 
 Protokoll fra årsmøte/generalforsamling 2013 er lagt ut på www.ngfo.no.  
 Krav om medlemskontingent og innlevering av PFO. 
 Forsikringsbevis er sendt ut til alle praktiserende terapeuter. 
 4 nyhetsbrev, et vinter-, vår-, sommer-, høst- og sommerbrev 
 Invitasjon til å delta i NFPs prosjektgruppe («oppfølging Utøya») og invitasjon til å bli 

med i en gruppe av terapeuter som kan ta i mot skadelidte etter 22. juli-terroren.  
 Invitasjon til å holde workshop og invitasjon til å delta på Fagdag NFP 
 Magasinet Gestalt gikk ut til medlemmene i januar og september 2013, samt januar 

2014. Ansvarlig redaktør Vibeke Visnes og redaktør Erik Tresse 
 Innkalling til generalforsamling/ årsmøte 2014 

 

4: Styrets virksomhet 
 Det er avholdt 13 ordinære styremøter i 2013 (styret i NGF). I tillegg diverse 

arbeidsmøter for å forberede dialogmøter og årsmøtet.  
 Vi har møtt på alle NFPs styremøter i 2013 (representert av Pontus Törnqvist og 

Elisabeth H. Sæther). 
 Leder har sittet fast i redaksjonskomiteen. 
 Informasjon til avgangselevene ved NGI, ved utsendelse av informasjonsbrev og 

oppmøte for å svare på spørsmål. 
 Styret har 4 egne arbeidsgrupper. En for forskning (bestående av Pontus Törnqvist, 

Grethe Rygge og Rahima Parvin). En gruppe for PFO (bestående av Elisabeth Helene 

Sæther, Bente Aaser Haagensen og Sissel Meland), og en gruppe som sammen med 

medlemmer fra GPO kom fram til en innstilling for å slå sammen NGF og GPO (fra styret 

Bente Aaser Haagensen og Annichen Sandborg). I tillegg ble det i 2013 opprettet en 

filmgruppe – bestående av leder Anders Haugeli Halvorsen, Ronny Jahre, Elisabeth H. 

Sæther og Sissel Meland – for å planlegge reklamefilm om gestaltterapi og med invitasjon 

til medlemmene om å bidra økonomisk, samt sende inn bilde og setning om hva gestalt 
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er for dem. Det kom inn nok bidrag til at filmen blir noe av og arbeidet igangsettes våren 

2014. 

 Styret, ved hjelp av kommunikasjonsutvalget, har satt i gang et arbeid med å hjelpe 

utdannede gestaltterapeuter med å komme i gang med egen praksis. Forslag om en 

kursrekke på 15 timer, fordelt på en kveld annenhver uke fem ganger. 

5: Henvendelser fra medlemmer 
Henvendelser fra medlemmene har i hovedsak vært “hva er medlemsnr. og passordet mitt”, 
PFO-henvendelser og godkjenning av PFO-søknader, spørsmål om utfylling av skjemaer, 
innmeldinger og endringer av medlemskategorier, fakturaspørsmål og svar på purringer ved for 
sen betaling av kontingent. I 2013 kom det i tillegg en del entusiastiske tilbakemeldinger på 
medlemsmagasinet. Noen også med ønske om abonnement.  
 

6: Aktiviteter for medlemmer 
Psykoterapikonferanse i samarbeid med NFP.  
NGF kunne ikke alene stå for den annonserte traumeutdanningen, men en årsenhet ble designet 
i samarbeid mellom NGF og kursholder. Kurset ble fulltegnet og meget godt mottatt av 
kursdeltakerne.  
 

7: Sammenslåing mellom NGF og GPO 
Medlemmene fikk invitasjon til å være med i arbeidsgruppen for å se på sammenslåing mellom 
NGF og GPO. 2 medlemmer i tillegg til styre- og varamedlemmer deltok; Birgitte Gjestvang og 
Anne Bolæren.  
Da gruppens innstilling forelå, fikk medlemmene anledning til å delta i referansegruppe. 25 
medlemmer meldte sin interesse og 6 medlemmer sendte inn sine svar. 
3 dialogmøter ble avholdt: to i Oslo og ett i Trondheim. 
For mer informasjon, se styrets utredning som ble sendt ut 24. januar 2014. 
 

På styremøte 4. februar ble det besluttet at styret ikke legger fram forslag om sammenslåing 
med GPO på årsmøtet! Dette etter oppsummeringer fra siste dialogmøte (fredag 31. januar i 
Oslo). Der ble styret fortalt at en liten gruppe i foreningen er villig til å danne en egen forening – 
hvis årsmøtet beslutter å gå i retning av utvidelse og en eventuell sammenslåing med GPO.  
 

Styret mener at foreningen er for liten og sårbar til at det skal skje og tenker at tiden da ikke er 
inne for å sette de tankene ut i handling. Siden utvidelse av foreningen har vært en viktig del av 
styrets fremtidsvisjon for foreningen, velger de tre styremedlemmene som sto på valg ikke å 
stille til gjenvalg. 
 

8: Tildeling av forskningsmidler 
NGF tildeler for 2013 forskningsmidler til Siw Stenbrenden, kr 10.000 for reiser i forbindelse 

med nettverksbygging og forskning på langtidssykemeldte, Vikram Kolmannskog, kr 13.000 for 

forskning på seksuelle overgrep/traumer (blant transpersoner) og Øygun Stjärne Nodeland, 

kr 5.000 i forbindelse med studier på Play and child psychotherapy. De resterende 

2.000 kronene er foreslått gitt til prosjektgruppen som jobber med skjemaene til CORE. 

Oslo den 10.02.2014   For styret NGF 

 

 

Elisabeth H. Sæther      Grethe Rygge 

Leder        Nestleder 
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