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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 

NORSK GESTALTTERAPEUT FORENING (NGF) 
 

Dato: Fredag 6. mars 2015 kl. 18:30-21:30 

Sted: NGIs lokaler i Pilestredet 75C, 0354 OSLO 
 

Saksliste med vedlegg legges ut på www.ngfo.no (senest tre uker før årsmøtet). 

 
NB: Av miljøhensyn blir sakspapirer ikke skrevet ut og delt ut på møtet.  
 

 

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 Årsberetninger 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 2014  
 

Sak 5 Innkommende saker fra styret og FER 

 5.1 Forslag til vedtektsendring profesjonell faglig oppdatering (PFO) 

 PFO-utvalget ved G. Edilonsson presenterer sitt forslag til PFO-krav 

 5.2 Medlemskap i NFP 

 Styrets forslag er at vi trekker oss ut av NFP. Alternativet er kraftig heving av 

kontingenten. Se vedlegg som er referat fra siste dialogmøte med NFP. 
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 5.3 Forslag om endring av Vedtekter og Etiske prinsipper 

 FER har funnet at det er sterke grunner for å bli ryddigere i det NGF sier om journal. 

Vedlagt forslag til endringer i Vedtekter og Etiske prinsipper.  

 5.4 Forslag om endring av Vedtekter fra Valgkomiteen 

 

Sak 6 Handlingsplanen 2015 

 

PAUSE: 15 min 

 

Sak 7 Budsjett 2015 

Sak 8 Økonomi 

 8.1 Forslag til endring av vedtektene punkt 4.2 

Rutiner ved fakturering av kontingent, v/økonomiansvarlig Ingunn Dahl Karlsen 

 8.2 Styrehonorar kontra godtgjøring for komitearbeid 

  Det er kun styremedlemmer som kan motta styrehonorar 

 

Sak 9 Fastsetting av medlemskontingent. Styret foreslår en tilleggsfaktura 

for 2015 til praktiserende terapeuter på kr 280. For 2016 vil den 

inngå i kontingenten som da blir på kr 2.260. 

 

Sak 10 Valg ved Valgkomiteen 

 

__________________________________________________________ 

Vi ønsker samtidig velkommen til workshop i markedsføring 

Se vedlagte program – påmelding til styret@ngfo.no!  

Lørdag 7.3. kl 09:30 – 15:00 

hos iProsess, sentralt i Oslo: Kongensgate 16, 4.etg.  
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