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Sak 6 HANDLINGSPLAN for NGF-styret 2016 
 

1: Økonomi 
Formål: Et bærekraftig NGF. 
Tiltak: Øke medlemsavgift/Nedskjæring i utgifter 
 Forhandle med NFP om medlemsavgift 
  
 

2: Forhold til NFP 
Formål: Sørge for at NGFs bidrag (både økonomisk og faglig) inn i NFP er tilfredsstillende 
Tiltak: Etablere et NFP utvalg som fremmer NGFs interesser inn i NFP 

Lage samarbeidsavtale der «arbeids/ansvars»-fordelingen mellom forbundet og 
foreninger avklares. 

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

4: Markedsføring 
Formål: Å synliggjøre NGF ovenfor potensielle medlemmer og samfunnet generelt for å spre 

kunnskap om gestaltfaget. Implementere medieplattformen både lokalt og sentralt. 
Tiltak: Informere om NGF til studenter.  
 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. 
 

 

5: Magasinet Gestalt – 2 utgivelser i 2016 
Formål: Oppdatere, informere og øke opplevelsen av tilhørighet blant medlemmene, samt å 

videreutvikle fagmiljøet. Være et vindu inn/ut i psykoterapi-miljøet 
Tiltak: Tilsette ny redaktør 
 Redaksjonelt faglig råd/kvalitetssikre innhold 
 Jobbe med å skaffe flere abonnenter og se på muligheten for løssalg og for at 

magasinet kan selv-finansieres. 
 Jobbe frem flere annonsører 
 Se på muligheten av å samarbeide med GPO om magasinet 
 
 

6: Fullføre implementering av StyreWeb og ny nettside 
Formål: Vi ønsker å gi medlemmene enklere tilgang og mulighet til å redigere egne data og 

videreutvikle linken mellom nettsidene og medlemsregisteret for å forenkle arbeidet. 
Tiltak:  Lage ny web-side (front til styreweb) inklusive «min side» der medlemmer kan 

oppdatere egen informasjon 
 
 

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

etablert egne grupper innen våre satsingsområder. 
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8: Følge opp lokal-lag 
Formål: Flere aktive medlemmer, markedsføring lokalt, felles løft 
Tiltak: Etablering av tre lokal-lag i 2016; Rogaland, Troms og Asker og Bærum, inspirere til 

lokale markedsplaner, dialog mellom styre og lokal-lag. 

 
9: Dialogmøter 
Formål: Ha tid til å gjennom-diskutere saker som er viktige for foreningen. 
Tiltak:  Styret setter tid og sted for to dialogmøter i 2016.  
 

 
10: Fortsette arbeidet med å finne «nye NGF» 
Formål: Få en bærekraftig og levende forening som arbeider for å synliggjøre at Gestaltterapi 

er en anerkjent, effektiv og faglig velfundert terapiform, et supplement til tradisjonell 
psykologi og psykiatri. 

Tiltak:  Implementere gradvis ideer som er presentert i ny strategisk plattform. 
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