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Sak 6 HANDLINGSPLAN for NGF-styret 2014 
 

 
1: Nyhetsbrev på e-post 
Formål: Informasjon og gjensidig kontakt med medlemmer. 
Tiltak: Minimum 4 brev i året. Vår-, sommer-, høst- og vinterbrev. 
 
 

2: Markedsføring 
Formål: Å synliggjøre NGF ovenfor potensielle medlemmer og spre kunnskap om gestaltfaget. 
Tiltak: Gjøre ferdig den planlagte informasjonsfilmen om gestaltterapi.  

Informere om NGF i starten av 3. klasse og ved studentavslutninger. Fortsette å 
synliggjøre hvordan gestaltbasert praksis har vært nyttig for et bredt utvalg av 
målgrupper. Synliggjøre at gestalt er en anerkjent, effektiv og faglig velfundert 
terapiform. 

 

 

3: Magasinet Gestalt – 2 utgivelser i 2014 
Formål: Oppdatere, informere og øke opplevelsen av tilhørighet blant medlemmene, samt å 

videreutvikle fagmiljøet.  
Tiltak: Jobbe videre med muligheten for løssalg og for at GT kan selv-finansieres. 
 
 

4: Starte oppgraderingen av nettsidene 
Formål: Nettsidene trenger en større endring for å bli funksjonelle. Vi ønsker å gi 

medlemmene enklere tilgang til sine egne data og videreutvikle linken mellom 
nettsidene og medlemsregisteret for å forenkle arbeidet. 

Tiltak:  Utvikle nye sider, gå gjennom informasjonen som ligger der i dag, bedre strukturen og 
gjøre sidene mer brukervennlige. 

 
 

5: Å starte og drive egen praksis 
Formål: Få flere utdannede gestaltterapeuter til å lykkes med egen praksis. 
Tiltak:  Holde workshops i å komme i gang som praktiserende gestaltterapeuter. 
 
 

6: Utarbeide og etablere et dokumentasjonssystem for 
gestaltterapeuter 

Formål: Kvalitetssikring 
Tiltak:  Dialog med leverandører, og å anbefale til medlemmene. 
 
 

7: Utvide styret med prosjektgrupper og utvalg 
Styret trenger flere engasjerte mennesker for å få gjennomført handlingsplanen. 
Formål: Å etablere flere utvalg/ prosjektgrupper som rapporterer til styret  
Tiltak:  Få etablert egne grupper innen våre satsingsområder. 
 
 

  

mailto:styret@ngfo.no
http://www.ngfo.no/


 

 
E-post: styret@ngfo.no Tlf. 906 18 512 Nettadr.: www.ngfo.no 

Postadr.: Norsk Gestaltterapeut Forening, Postboks 3162 Elisenberg, 0208  OSLO 

8: Møteplasser / foredrag / gestaltsalonger 
Formål: Økt tilgang til faglig og teoretisk diskusjon for medlemmene våre ved å tilby et sted å 

møtes og diskutere teori og terapi. 
Tiltak:  Ønsker å tilby dette ved NGI, i et samarbeid.  
 

9: Differensiering av medlemsmassen 
Formål: Større mulighet for «direct mailing» til medlemmene. Få tilpasset tilbud mot 

medlemmene etter deres behov og interesser. 

Tiltak:  Mer differensiering av medlemsmassen, ift. hvor de jobber og med hva. 

 

 

10: Dialogmøter 
Formål: Ha tid til å gjennom-diskutere saker som er viktige for foreningen. 

Tiltak: Styret setter tid og sted for to dialogmøter i året. To tema ble foreslått på møtet: 

Bruk av logo(er) og FERs forslag til endring av punkt 4.3 Forhold til klienten. 
 
 

11: Arbeidsutvalg for journalsystem  
Formål: Foreslå journalsystem som passer for gestaltterapeuter 

Tiltak:  Styret inviterer til et arbeidsutvalg som kan foreslå systemer for bl.a. en 

presentasjon i neste nummer av GESTALT. 
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