
 
Rettelse i årsmøteinnkallingen 

Sak 5.1.5. om lokale lag 

  

 
Beklageligvis er tidligere publisert feil tekst til sak 5.1.5.1 og 5.1.5.2. 
Korrekt tekst er:  
 

5.1.5.1 § 6 LOKALE LAG – forslag fra styret 

Styret ønsker med denne endringen å styrke lokale lag. 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst  

6  LOKALE LAG 

Medlemmer har anledning til å danne 

lokallag for å styrke fellesskapet med 

gestaltterapeuter lokalt, og på landsbasis. 

Lokallag velger selv hvordan de ønsker å 

organisere seg med hensyn til oppnevning 

av en hovedkontaktperson eller 

sammensetning av et lokalstyre. Melding 

om lokallagets kontaktperson, eller om 

styrets sammensetning, samt melding om 

møte/annet virksomhet sendes styret til 

orientering. Styret sender referat fra 

styremøter til lokallagets 

kontaktperson/styre til orientering. 

 

6 LOKALE LAG 

For å styrke fellesskapet med 

gestaltterapeuter lokalt har medlemmer 

anledning til å danne lokallag.  

Medlemmer av NGF, innen gitt geografisk 

område, blir automatisk medlemmer i 

lokallaget (der dette er opprettet). 

Medlemskontingent blir dekket via 

hovedkontingenten.  
 

Lokallag konstituerer seg selv. Melding om 

lokallagets sammensetning sendes styret 

til orientering.  
 

Lokallagets navn er Norsk Gestaltterapeut 

Forening ..... (region, krets eller fylke), og 

dannes som en selvstendig juridisk enhet 

med eget organisasjonsnummer.  

 

Lokallaget er underlagt Norsk 

Gestaltterapeut Forening og skal arbeide i 

tråd med organisasjonens vedtekter. 

 

Lokallaget mottar økonomisk støtte inntil 

kr 3.000 for å sende delegater til årsmøtet 

sentralt. 

 

Lokallaget skal avholde minimum 3 

arrangementer årlig. 

 

Lokallaget skriver årsmelding som sendes 

styret innen 6 uker før årsmøtet. 

Lokallagene mottar økonomisk støtte i 

form av reise-/oppholdsutgifter til 

kursholder ved innkjøp av kurs fra 



foreningens base for PFO givende 

workshop/kurs. 

Lokallaget skal benytte nettside og e-

postadresse gitt av NGF til å kommunisere 

med medlemmene. 

 

 

 

Sak 5.1.5.2 §6 Lokale lag – forslag fra NGF Rogaland 

NGF Rogaland ønsker med denne endringen å stimulere til aktivitet i distriktene. 

 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst 

 

6  LOKALE LAG 

Medlemmer har anledning til å danne 

lokallag for å styrke fellesskapet med 

gestaltterapeuter lokalt, og på landsbasis. 

Lokallag velger selv hvordan de ønsker å 

organisere seg med hensyn til oppnevning 

av en hovedkontaktperson eller 

sammensetning av et lokalstyre. Melding 

om lokallagets kontaktperson, eller om 

styrets sammensetning, samt melding om 

møte/annet virksomhet sendes styret til 

orientering. Styret sender referat fra 

styremøter til lokallagets 

kontaktperson/styre til orientering. 
 

6 LOKALE LAG 

For å styrke fellesskapet med 

gestaltterapeuter lokalt har medlemmer 
anledning til å danne lokallag. 

Medlemmer av NGF, innen gitt geografisk 

område, blir automatisk medlemmer 

i  lokallaget (der dette er opprettet).  

Medlemskontingent blir dekket 

via hovedkontingenten. 5 prosent av 

medlemskontingenten i NGF tilfaller det 

aktuelle lokallaget.  

Lokallag konstituerer seg selv. Melding om 

lokallagets sammensetning sendes styret til 

orientering.  

Lokallagets navn er Norsk 

Gestaltterapeut  Forening ..... (region, krets 

eller fylke), og dannes som en selvstendig 

juridisk enhet med eget 

organisasjonsnummer.  

Lokallaget er underlagt Norsk Gestaltterapeut 

Forening og skal arbeide i tråd med 

organisasjonens vedtekter. 

Lokallaget mottar økonomisk støtte inntil kr 

3.000 for å sende delegater til årsmøtet 

sentralt. 

Lokallaget skal avholde minimum 

3 arrangementer årlig. 



Lokallaget skriver årsmelding som sendes 

styret innen 6 uker før årsmøtet. 

Lokallagene mottar økonomisk støtte i form av 

reise-/oppholdsutgifter til kursholder ved 

innkjøp av kurs fra foreningens base for PFO 

givende workshop/kurs 

Lokallaget skal benytte nettside og e-

postadresse gitt av NGF til å kommunisere med 

medlemmene.  

 

 

Styret beklager! 


