NGFs årsmøte 2017
Årsberetninger

4.1

Årsberetning fra styret 2016

Leder:
Hélène Fellman

2016-2018

Styremedlemmer:
Marianne Lind. Nestleder:
Rolf Nicolay Aspestrand. Styremedlem og PFO-ansvarlig:
Hans Petter Frydenberg. Styremedlem og økonomiansvarlig:
Erik Tresse. Styremedlem og Redaktør «Gestalt»

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Varamedlemmer:
Henning Herrestad
Glenn Rolfsen

2016-2018
2016-2018

Erik Tresse valgte å tre ut av styret i august 2016. Varamedlem Henning Herrestad har i tiden
etter dette deltatt på styremøter og i styrets arbeid.
Medlemmer:
Pr.31.12.16 har NGF 498 medlemmer, fordelt på 106 ikke-praktiserende, 310 praktiserende
terapeut-medlemmer, 75 studentmedlemmer og 7 pensjonistmedlemmer.
Styrets arbeid
De valgte styremedlemmer og medlemskoordinator Sissel Meland har deltatt på styremøter
en gang pr måned, i alt 10 møter i løpet av året.
I tillegg har styrets medlemmer hatt utstrakt epost kontakt mellom møtene. Etter vedtak på
årsmøtet 2016, har det vært avholdt et ekstraordinært årsmøte.
Styret gikk til valg på å skulle bevare det fundamentet og de delene foreningen nå utgjøres av.
Arbeidet i året som har gått har også vært preget av dette, i den forstand at vi ikke har satt i
verk nye tiltak eller endringer. Vi anser derfor også målet som nådd.
Styret har arbeidet med følgende saker
ØKONOMI OG REGNSKAP
Regnskap for foreningen ble revidert våren 2016. Revisjon inneholdt noen kommentarer og
forslag til endringer. Disse er etterfulgt. Økonomiansvarlig har hatt utstrakt kontakt både med
revisor og med fjorårets regnskapsfører.
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Styret har i 2016 tilsatt ny regnskapsfører med nytt faktureringssystem. I forbindelse med
valg av ny regnskapsfører gjennomførte økonomiansvarlig møter med 6 regnskapsbyråer før
vi endelig valgte HK Regnskap i Oslo. Det er avholdt 3 møter med ny regnskapsfører i tillegg til
utstrakt telefon-og epostkontakt.
Følgende tiltak for å spare penger er iverksatt i året som har gått.


Innkreving av ubetalt medlemskontingent

Foreningen har dessverre hatt opp mot 190 ubetalte medlemskontingenter de siste årene.
Styret har brukt mye tid på å drive inn utestående krav. Mange betaler ved personlig
påminnelse, en rekke medlemmer melder seg ut når de blir minnet på at de skylder
kontingent. Ubetalte medlemskontingenter utgjør et betydelig tap for foreningen.


Flytting av postboks fra Oslo til Tønsberg

Foreningen har betalt faste beløp for ettersending av post til Medlemskoordinator. Dette er nå
endret slik at posten går direkte til postboks i Tønsberg, der medlemskoordinator bor.
Foreningen har derfor byttet postadresse i året som har gått.


Endrede utvalgsgodtgjørelser

Styret har ønsket å bevare tradisjonen med at de som bidrar tilgodeses med et honorar for å
sitte i styre, rå d og komiteer. Vi har imidlertid også innsett at vi er en forening som er
avhengig av frivillig innsats fra medlemmene og at økonomisk kompensasjon må sees i
samsvar med foreningens størrelse og vå rt mandat. Vi prøver derfor ut en ny modell med et
grunnbeløp på kr 750,-. Ulik arbeidsmengde honoreres med ulikt antall grunnbeløp; fra 1 for
tidsavgrensede oppgaver, til 6 for ledelse av styret. Modellen vil evalueres i løpet av 2017.


Ikke anledning til innkjøp av mat til utvalgsmøter på foreningens regning

Styret ved økonomiansvarlig legger regnskap for 2016 og budsjett 2017 fram på årsmøtet.
VEDTEKTSENDRINGER
Styret har utarbeidet en rekke endringer av vedtekter til årsmøtet 2017. Enkelte av disse er
kun en oppjustering av vedtektene i henhold til årsmøtevedtak 2015 (§ 4.6 PFO). Endring av §
4.2 medlemskategorier er foreslått med formål om å bedre økonomi og oversikt. Dersom
årsmøtet vedtar endring av § 4.2 vil ordlyden på § 4.5 og 4.6 også måtte endres.
Andre foreslåtte endringer av vedtektene er av organisatorisk art med formål om å heve
kvaliteten på vårt arbeid og vår organisasjon. (Dette gjelder § 4.6 PFO, § 7.1 Styret, mandat, §
10.1 VSU mandat og § 13 Utmelding.)
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HJEMMESIDE, WEBLØSNINGER
I året som har gått har styret arbeidet for å få oversikt over foreningens behov for
webløsninger og for å etablere hensiktsmessige plattformer for administrative funksjoner. I
dette arbeidet har vi fått hjelp av Heidi Minde og Ketil Melhus. Vi fortsetter arbeidet i 2017 og
takker Heidi og Ketil for deres engasjement og bidrag i dette arbeidet.
MEDLEMSKOORDINATORSTILLINGEN
Styret har i samarbeid med medlemskoordinator utarbeidet en stillingsinstruks. Lønnen er
justert. Det er laget et årshjul med spesifisering av medlemskoordinators arbeidsoppgaver
plassert etter dato for gjennomføring i løpet av et kalenderår.
Det er gjennomført en medarbeidersamtale i perioden. Rutiner for medarbeidersamtaler er
fortsatt under utarbeiding.
SAMARBEID MELLOM STYRET OG DE ULIKE UTVALGENE/REDAKSJONSKOMITEEN I
FORENINGEN
Det har vært av stor betydning for styret å legge grunn for et samarbeid mellom styret og de
ulike utvalgene og redaksjonskomiteen. Vi har derfor invitert alle til å drøfte handlingsplanen
for 2017, for på den måten å gi alle muligheter til innspill på denne.
NYHETSBREV
Styret har sendt ut 2 nyhetsbrev i perioden.
SAMARBEID MED NFP OG EAGT
Søknad om re-akkreditering i EAGT er utarbeidet og sendt EAGT i løpet av året. Vi avventer
svar på søknaden.
Styret har hatt et aktivt arbeid i NFP i perioden. Vi arbeider nå aktivt med heving av standard
på handlingsplan for 2017/18, fagligetiske retningslinjer for alle forbundets
medlemsorganisasjoner og utvikling av ankeutvalg.
Profesjonell Faglig Oppdatering, PFO
Styret har stadig kontakt med medlemmer vedrørende PFO. Vi har lagt vekt på å være
tilgjengelige for raskt å kunne svare på best mulig måte vedrørende regler for PFO. Årsmøtet
2015 vedtok endringer av PFO uten at disse endringene ble nedfelt i vedtektene. Opplysninger
om innmelding av PFO har derfor ikke vært lett tilgjengelig på hjemmesiden. Styret legger
derfor i år fram forslag til årsmøtet om ny ordlyd på vedtektenes § 4.6, som stemmer over ens
med vedtak fra 2015.
MAGASINET «GESTALT»
Styret har arbeidet for opprettholdelse av vårt magasin «Gestalt». Det er etablert en ny
redaksjonskomité og nytt nummer for 2017 er under utarbeidelse.
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DELTAKELSE PÅ FORSKJELLIGE ARRANGEMENTER OG OPPDRAG I INN- OG UTLAND
Styreleder har deltatt på årsmøte i EAGT på Sicilia i september 2016.
Styremedlem Hans Petter Frydenberg, varamedlem Henning Herrestad, leder av FER, Ingunn
Jørstad og medlemskoordinator Sissel Meland deltok på jubileumskonferansen på NGI.
Styreleder/nestleder har deltatt på månedlige styremøter i NFP, i alt 10 stykker. Vi har også
deltatt på årsmøtet i NFP.

Neste periode, 2017
Styret har utarbeidet forslag til handlingsplan for 2017 som skal vedtas av årsmøtet. Styret
har fortsatt som intensjon å arbeide for å bevare foreningen og dens fundamenter. Forslag til
neste års handlingsplan inneholder imidlertid forslag både til utbedringer og til iverksetting
av tiltak som foreningen er ment å utføre for sine medlemmer og for utvikling av utøvelse av
gestaltterapi i Norge.

2017, For styret i NGF
Hélène Fellman / leder

Sign
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