INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016
NORSK GESTALTTERAPEUT FORENING (NGF)
Dato:
Sted:

Fredag 11. mars 2016 KL 18:30-21:30
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
4.1.1

Presentasjon av rapport etter arbeidet med NFP

4.2

Godkjenning av årsberetning fra Faglig etisk råd (FER)

4.3

Godkjenning av årsberetning fra Veiledersertifiseringsutvalget (VSU)

4.4

Godkjenning av regnskap for 2015

Sak 5
5.1

Forslag til vedtektsendringer fra VSU, FER og styret
Forslag til vedtektsendring for Veiledersertifiseringsutvalget
(VSU)
VSU presenterer sitt forslag til om vedtektsendring
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5.2

Forslag om endring av Vedtekter og Etiske
prinsipper
FER har funnet at det er sterke grunner for å bli mer ryddig i det NGF sier om journal.
Vedlagt forslag til endringer i Vedtekter og Etiske prinsipper.

5.3

Forslag til endring av tidspunkt for årsmøte
Forslag om ny tekst i §8 Årsmøtet, 2. avsnitt: «Årsmøtet avholdes hvert år innen 15.
november.»
Forslaget fremmes for å kunne fastsette kontingenten for kommende år etter NFPs
årsmøte og nærmere årsskiftet. Slik at vi kan kreve inn NFP-kontingenten på forskudd.

PAUSE: 15 min

Sak 6

Valg av nytt styre v/valgkomiteen
Det foreslås at valget avgjøres før godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2016.

Sak 7

Handlingsplanen 2016
Forslag til handlingsplan for 2016 presenteres.

Sak 8

Forslag til budsjett 2016
Presentasjon av forslag til budsjett for 2016.

Sak 9

Fastsetting av medlemskontingent
Forslag til kontingentøkning fra 2017, slik at kontingenten da blir kr 2.500,- for
praktiserende terapeuter og kr 1.400,- for ikke-praktiserende. Forslaget innebærer
uendret kontingent for studenter og pensjonister på kr 750,-.
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