Sak 6 – Valg av nytt styre og kandidater til styreutvalg
Styret (sitter i 2 år)
Det er fem (+ to vara) personer som sammen stiller til valg som styre for NGF
2016/2017.
Deres plattform vil være å bevare og trygge det som fagorganisasjon allerede har
etablert. Det vil ikke initieres nye kostnadskrevende tiltak, og kontinuitet i alle de
gode tiltakene som allerede er satt i gang vil sikres.
Deres plattform:








å trygge økonomisk og organisatorisk drift og vedlikehold av fagorganisasjonen
NGF
at momsfritaket opprettholdes
at FER og klageordningen fungerer formålstjenlig for medlemmene og klientene
at forsikringen opprettholdes og sikrer oss som praktiserende gestaltterapeuter og
våre klienter
få grundig kjennskap til medlemskap/tilknytning vi allerede er del i: NFP,
SABORG, VIRKE, EAGT og EAP, for å sette oss i stand til å ta informerte valg om
framtidig samarbeid/medlemskap.
Opprettholdelse av vårt fagmagasin: Gestalt Magasinet. Med bakgrunn i denne
plattformen kan sittende redaktør fortsette.

Gruppen som samlet stiller til valg som styre
Helene Fellman (leder)
er utdannet barnevernspedagog og har arbeidet med ungdom og voksne på og
utenfor institusjon siden hun var ferdig utdannet i 1982. Hun er utdannet
gestaltterapeut fra Norsk Gestalt Institutt i 2006 og har tatt imot personer til
samtaleterapi siden 2004.

Marianne Lind
Uteksaminert gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt 1997.
- 2 år videreutdannelse ved Gestalt Akademien i Skandinavien, Stockholm 1999
- 1 år videreutdannelse i Bodynamic sjokktraumeterapi, 2002
- 2 år veilederutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt 2004
- 2 år spesialutdannelse i Developmental Somatic Psychotherapy, New York 2006.
- Godkjent gestaltterapeutveileder av NGF
- Jobbet som gestalt psykoterapeut i egen praksis siden 1997

Hans Petter Frydenberg
Uteksaminert gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt 1997.
- 2 videreutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt 1999
- 2 år veilederutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt 2004
- 2 år spesialutdannelse i Developmental Somatic Psychotherapy, New York 2006.
- Godkjent gestaltterapeutveileder av NGF og tilknyttet Norsk Gestaltinstitutt som
veileder
- Jobbet som gestalt psykoterapeut i egen praksis siden 1997

Erik Tresse
Gestaltterapeut med egen praksis. Opptatt av barn og unges levevilkår. Lang erfaring
fra reklame- og kommunikasjonsbransjen. Redaktør for Gestalt Magasinet.

Rolf Aspestrand
Gestaltterapeut med etterutdanning fra Norsk Gestaltinstitutt
- Siviløkonom
- MPH og M.Sc fra Boston University
- Internasjonal erfaring fra FN-arbeid
- Egen praksis siden 2004

Varamedlemmer:
Glenn Rolfsen
Gestaltterapeut med etterutdanning fra Norsk Gestaltinstitutt
Leder av NGF 2006-2009

Henning Herrestad
-

er fungerende senterleder for RVTS Øst
styreleder for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
utdannet dr.philos. og gestaltterapeut
praktiserer som filosofisk praktiker

FER – Faglig Etisk Råd (sitter i 3 år)
Ingunn Jørstad, ikke på valg, sitter til 2018
Margareth Svendsen, ikke på valg, sitter til 2018
Liv Aagaard, ikke på valg, sitter til 2018
Det skal velges 2 nye medlemmer i FER. Disse stiller til valg:
Kjetil Øyesvold Melhus
Lyttende, ettertenksom, løsningsorientert, humoristisk og engasjert.
Ledererfaring og personalansvar i 30 år med stort fokus på arbeidsmiljø. Erfaren i
styrearbeid i bedrifter og organisasjoner. Coach med transaksjonsanalytisk
perspektiv. Gestaltterapeut uteksaminert 2015 fra NGI. Jeg jobber som terapeut
mandager i Halden og tirsdager på Helsehuset Greaaker.
Resten av uka jobber jeg med IT- og webrelaterte oppgaver i mitt
enkeltmannsforetak.
I styrearbeid i foreninger har jeg gjerne bidratt med effektive rutiner for å inndrive
medlemskontingent, nye/oppdaterte websider, presentasjon i sosiale medier og
rutiner for utsendelser til medlemmer.
Arbeidserfaring
2015-> Gestaltterapeut Praksis på Helsehuset Greaaker og i Halden
2012-> IT-konsulent, selvstendig Excelguru.no
2010-> Helsehuset Greaaker Coach / gestaltterapeut under utdanning
2011-2012> MobilData Halden AS Styreleder og daglig leder
2005-2012> Datatjenesten Holding AS Styreleder
1982-2012> Datatjenesten AS Eier og daglig leder
1981-1985 Sem Grafisk Systemutvikler, programmerer
1980-1981 Haugen & Maning Reklamebyrå AD-assistent
1979-1980 Partner Reklamebyrå Paste-UP, AD-assistent

Heidi Minde
Heidi tilbyr ledersamtaler, ledergruppeutvikling, konflikthåndtering, foredrag og
kursvirksomhet. Hun har lang og bred erfaring som støttespiller for ledere ved
organisasjonsendringer både i privat og offentlig virksomhet, ledergruppeutvikling,
design & gjennomføring av leder- og medarbeiderutviklingsprogrammer, teamutvikling
og konflikthåndtering. Hun har undervist ved flere av Handelshøyskolen BI, Master of
Executive Programmer i perioden 2006 - 2016.
Heidi har en PG (master-level) i Gestalt Psykoterapi i tillegg til Master of Executive
Management fra Handelshøyskolen BI innen strategi, endringsledelse og
samspill. Hun går første året på etterutdanningen ved Norsk gestaltinstitutt. Hun har
flere lengre prosesskonsulentutdanninger innen organisasjonspsykologi samt
offisersutdanning gjennom befalsskole, krigsskole og stabsskole.
Motivasjon:
Har interesse for hvordan foreningen kan være en god støttespiller for medlemmene,
og er opptatt av at vår profesjon tas seriøst.

Solveig Naug
Gestaltterapeut fra NGI i 2015. Hun har 25 år erfaring som sykepleier innenfor en
rekke felt; sykehus, sykehjem, hjemmesykeplelie og prosjektarbeid. Arbeider som
bedriftssykepleier/HMS-rådgiver i Hordaland fylkeskommune. Lang erfaring som
tillitsvalgt i NSF - Norsk sykepleieforbund. Sitter i styret for bedriftssykepleierne i NSF.
Motivasjon:
Opptatt av at NGF skal være en faglig sterk forening. Arbeidet vårt skal være trygt
forankret i god kvalitet og etiske arbeid som fremmer gestaltterapeutenes faglige
arbeid og omdømme. Vi skal sikre det best av det arbeidet som NGF gjør i dag og ha
et oppmerksomt blikk for hva samfunnet trenger og hvordan vi som gestaltterapeuter
kan bidra.
VSU - Veiledersertifiseringsutvalget (sitter i 3 år)
Nina Wadel, ikke på valg, sitter til 2017
Marianne Lind, fratrer i forbindelse med at hun stiller til valg for nytt styre
Hans Petter Frydenberg, fratrer i forbindelse med at han stiller til valg for nytt styre

Det skal velges 2 nye medlemmer i FER. Disse stiller til valg:
Solveig Naug
Gestaltterapeut fra NGI i 2015. Hun har 25 år erfaring som sykepleier innenfor en
rekke felt; sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og prosjektarbeid. Arbeider som
bedriftssykepleier/HMS-rådgiver i Hordaland fylkeskommune. Lang erfaring som
tillitsvalgt i NSF - Norsk sykepleieforbund. Sitter som nestleder i landsstyret for
bedriftssykepleierne i NSF.
Motivasjon:
Opptatt av at NGF skal være en faglig sterk forening. Arbeidet vårt skal være trygt
forankret i god kvalitet og etiske arbeid som fremmer gestaltterapeutenes faglige
arbeid og omdømme. Vi skal sikre det best av det arbeidet som NGF gjør i dag og ha
et oppmerksomt blikk for hva samfunnet trenger og hvordan vi som gestaltterapeuter
kan bidra.

Trygve Lie
Jeg har formell utdannelse som psykoterapeut - veileder – sterkstrømsingeniør elektroinstallatør gr. L/H – elektromontør gr. L/H og installasjonsinspektør.
Har de tre siste årene arbeidet med interne omstilling og nedbemanningsprosesser
og psykiatrisk førstehjelp og veiledning etter 22.7. for en rekke bedrifter og individer.
Jeg har også samarbeidet med og forberedt journalister til rettsaken mot ABB.
Motiveres av å bruke min mangesidige bakgrunn til å jobbe systematisk og
målbevisst. Jeg har en positiv grunninnstilling, seig arbeidskapasitet og et verdisyn
som er forankret i et moderne, helhetlig humanistisk verdisyn (les norsk HMStankegang, manifestert i Arbeidsmiljøloven)
Utdanning
2008-2010 Veilederutdannelse i gestaltterapi – Norsk Gestaltinstitutt(NGI) Oslo.
2008-2008 Etterutdanning i gestaltterapi – NGI Oslo
2002-2004 Gestalt i organisasjoner – NGI Oslo/IGOR Frankfurt
1999-2003 Grunnutdanning i Gestalt – 4 år – høyskole, 120 poeng - NGI Oslo
1980-1982 Ingeniørskole.
1971-1975 Lærlingskole
1964-1966 Realskole
Min arbeidserfaring er 3-delt
1. Siden 2007 år fast ansatt i Stamina Helse (tidligere Hjelp24) - en
bedriftshelsetjeneste. Sentrale arbeidsoppgaver er KAM og taktisk HMS for
storkunder. Øvrige leveranser:
Organisasjonspsykologiske tjenester på system og individnivå
Tjenester tilknyttet oppfølging av definerte kunder
Produktutvikling
Psykologisk førstehjelp i en døgnvakt
Kurs- og opplæringsvirksomhet
Katastrofe- og traumearbeid etter 22.7.2011
2. 6 års erfaring som konsulent i Norden og Europa med eget firma organisert i
nettverk. Leveranser var leder/ medarbeiderutvikling i grupper og kurs innen
endringsledelse/kompetanse
3. 30 års erfaring i Siemens AS og Oslo Energi AS som spenner fra faglig yrkesarbeid
og anleggsledelse til ledelse av organisasjoner med tilhørende styre- og
tillitsmannsarbeid med hovedvekt på ledelse av personell, større IT-prosjekter og
omstillingsrunder.

Valgkomiteen (sitter i 2 år)
Vibeke Visnes, ikke på valg, sitter til 2017
Laila Vågenes, ikke på valg, sitter til 2017
Espen Braathen, på gjenvalg
-

Gestaltterapeut med etterutdanning og gestaltterapeutveileder MNGF
M.Phil. (Cambridge), M.Sc. (Brunel) og M.Sc. (Middlesex)
Førstelektor i veiledning og mindfulness ved VID Vitenskapelige høgskole

