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ÅRSBERETNING fra STYRET

1: Medlemstall
Foreningen hadde pr. 31.12.2015: 522 medlemmer (det er 17 flere enn i 2014) hvorav 313 (en
nedgang på 16) praktiserende gestaltterapeuter, 86 ikke-praktiserende medlemmer, (en
oppgang på 28) 107 studentmedlemmer (opp 3) og 3 pensjonistmedlemmer (opp 2 fra 2014).

2: Styrets sammensetning
Kristin Austheim, leder
Anders Haugeli Halvorsen, nestleder og MU-leder
Ingunn Dahl Karlsen, økonomiansvarlig
Gustaf Edilonsson, leder for PFO-utvalget
Beate Midttun erstattet Anine Arntzen ved valg på ekstraordinært årsmøte september 2015.
Glenn D. Rolfsen, vara og EAGT-kontakt
Wibecke Meyer, vara

3: Styrets kontakt med medlemmene
Det er sendt ut:
 18 medlemsmailer, inklusive 8 nyhetsbrev.
 Protokoll fra årsmøte/generalforsamling mars 2015 og ekstraordinært årsmøte i
september 2015 er lagt ut på www.ngfo.no.
 Krav om medlemskontingent (med utsendelse av mange purringer) og innlevering av
PFO for 2014.
 Forsikringsbevis er sendt ut til alle praktiserende terapeuter.
 8 nyhetsbrev; vinter-, vår-, forsommer-, sommerferie-, høst-, senhøst-, jule- og vinterbrev
er sendt ut i perioden
 Spørreundersøkelse om hvordan samarbeidet med NFP oppleves.
 Magasinet Gestalt gikk ut til medlemmene i januar og september 2015, og det vil komme
i mars 2016. Erik Tresse har nå takket av som redaktør, og vi har utlyst stillingen til våre
medlemmer. Vi har behov for en dyktig redaktør til å overta det flotte magasinet.
 Innkalling til generalforsamling/ årsmøte 2016.

4: Styrets virksomhet








Det er avholdt 10 ordinære styremøter i 2015 (styret i NGF). I tillegg arbeidsmøter for å
forberede fagdag og det ekstraordinære årsmøtet.
Det har vært gjennomført møter med mål om å løse økonomisaken med NFP. Det nevnes
spesielt dialogmøte 13.01.15 hvor representanter fra VIRKE, NFP og NGF stilte, samt
møte 27.04.15. hvor styreleder, økonomiansvarlig, Siri M. Andersen og Ida Wadel stilte.
Vi gjorde en grundig opprydding i økonomien for å sikre videre drift og unngå konkurs i
2015. Hvor blant annet styreleder og økonomiansvarlig initierte en endring i NFPs
vedtekter, slik at kun praktiserende terapeut-medlemmer betaler kontingent der.
Nestleder Anders H Halvorsen og vara Wibecke Meyer arrangerte workshop hvor utfallet
der dannet grunnlag for ny brosjyre.
Redaksjonen ga ut to magasiner. Vi har 40 abonnenter og en varierende gruppe med
annonsører.
PFO-utvalget bestående av leder Gustaf Edilonsson, Heidi Gaupseth og
Ann-Louise Sandstrøm, avholdt dialogmøte på bakgrunn av de nye retningslinjene for
PFO – som for øvrig ble godkjent på årsmøtet med noen få justeringer.
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Vi gikk over til ny web-basert medlemsdatabase via StyreWeb i år. Noe som gjør den
lettere tilgjengelig for hele styret og mindre sårbar. Det gjenstår nyutvikling av et par
funksjonaliteter vi trenger, før vi kan gi helt slipp på den gamle databasen.
Informasjon til avgangselevene ved NGI, ved utsendelse av informasjonsbrev og oppmøte
for å svare på spørsmål.
For å få til et tettere samarbeid med utvalgene, ble utvalgslederne invitert på sommerfest
og julebord.
Nestleder representerte NGF i begravelsen til Knut Moskaug, en sentral skikkelse i norsk
gestaltmiljø.
Vi har møtt på 2 av NFPs styremøter i 2015 (representert av Siri M. Andersen) og NFPs
årsmøte.
Vi avholdt ekstraordinært årsmøte i september med medlemskapet i NFP som
hovedtema.
Vi arrangerte fagdag på Herr Nilsen i oktober i Oslo med vel 60 deltakere.
En felles grafisk design ble utarbeidet av magasin-redaksjonen i samarbeid med MU.
Nye brosjyrer ble utviklet ut fra den grafiske designen og selges medlemmene.
Utarbeidelse av en «gjør det selv-strategi» etter intervjuer med sentrale medlemmer i
gestaltmiljøer.

5: Henvendelser fra medlemmer
Henvendelser fra medlemmene har siste år dreid seg om forsikringsbevis, PFO og godkjenning
av PFO-søknader, flere inn- enn utmeldinger, endringer av medlemskategorier, en del spørsmål
om forsikringsordningen, fakturaspørsmål og svar på purringer ved for sen betaling av
kontingent. Samt noen henvendelser om medlemsnummer og passord.

6: Aktiviteter for medlemmer
Fagdagen i oktober på Herr Nilsen i Oslo ble godt besøkt av medlemmene.

Oslo den 10.02.2016

Kristin Austheim
Leder

For styret NGF

Ingunn Dahl Karlsen
Økonomiansvarlig
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