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Velkommen til NGFs årsmøte 2021 
 

 

Fredag 12.3. kl 18 

Heldigitalt på Teams 

Link sendes påmeldte i uke 8 

 

Betinna Sidor, innleder med foredraget  

«Stillhet og det ordløse i det terapeutiske rom» 

Selve årsmøtet avholdes kl 19:00-21:30 

 

 

 

 

Saksliste  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Oppnevning av ordstyrer 

3. Oppnevning av referent og informasjon om stemmeberettigede 

4. Oppnevning av to medlemmer til å signere protokollen elektronisk, gjennomgang av 

valgmåte. 

 

Videre saksliste og innholdsfortegnelse følger på neste side. 

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
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5 Årsberetninger og regnskap 

5.1 Årsberetninger fra styret, FER, PFO-utvalget og lokallag 

5.1.1 Godkjenning av årsberetning fra styret  
 

Årsberetning Norsk gestaltterapeutforening 2020 

 

Leder 

Hélène Fellman          2020-2022 

 

Styremedlemmer 

Gunn Helen Stieng         2020-2022 

Elisabeth Eie          2019-2021 

Ingvild B. Rød (økonomiansvarlig)         2020-2022 

Liv T. B. Vadum         2020-2022 

 

Varamedlemmer  

Beate Midttun          2019-2021 

Thomas Kjos-Kendall         2019-2021 

 

Antall medlemmer i NGF pr. 1.1.21: 538 

Pr. 31.12.20 har NGF 307 medlemmer i kategorien MNGF. Vi har 123 medlemmer uten personlig 

klientansvar. 96 studenter ved NGI er medlem hos oss, og 12 medlemmer har 

pensjonistmedlemskap. I tillegg var det 33 abonnenter. 

 

Styrets arbeid 

Styret har hatt følgende møter: 15.1, 19.2, 22.4, 3.6, 19.8, 7.10, 11.11, 16.12. To av møtene ble avholdt 

fysisk, resten digitalt, pga. restriksjoner med Coronapandemien. Årsmøtet ble også avholdt digitalt 

den 18.9. med styret, FER-leder, foredragsholder Daan van Baalen og medlemskoordinator i NGI sine 

lokaler.  

 

I tillegg har styrets medlemmer hatt utstrakt epostkontakt mellom møtene.  

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
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Styret har arbeidet med følgende saker: 

 

ØKONOMI OG REGNSKAP 

Styret ved økonomiansvarlig legger fram regnskap for 2020 og budsjett 2021 på årsmøtet. Styret 

gikk over til StyreWeb – både som regnskap og medlemsregister fra og med 01.01.2020. Tidligere 

regnskap (2015-2019) blir lagret i Tripletex fram til 2025. 

 

HJEMMESIDE, WEBLØSNINGER 

I året som har gått, som året før, har styret arbeidet for å få oversikt over foreningens behov for 

webløsninger og for å etablere hensiktsmessige plattformer for administrative funksjoner. Det 

sittende styret har tatt noen grep for å rydde i og tydeliggjøre siden vår på Facebook, og vi jobber 

fortsatt med forbedring av hjemmesiden til NGF. 

 

PFO-registreringen fungerer godt og denne fortsetter videre.  

 

MEDLEMSKOORDINATORSTILLINGEN 

Det er tett samarbeid mellom styret og medlemskoordinator og utstrakt e-postkorrespondanse. 

 

WORKSHOPS 

Det ble avholdt mva.-webinar 21.12.20 med Marit Sibbern fra Saga Regnskap. Det var god deltakelse 

og mange spørsmål fra deltakere, som ble besvart av Marit. 

 

SAMARBEID MED NFP OG EAGT 

Styret deltar aktivt i arbeid i NFP, både på styremøter og i diverse utvalg. Styreleder deltar aktivt i 

arbeid i EAGT, både på årsmøte/styremøte og Etisk komite.  

 

MAGASINET «GESTALT» 

Per Terje Naalsund har overtatt som ny redaktør og han ønsket å lage en digital utgave. I tillegg ble 

Magasinet «oppgradert» til en Årbok som ble utgitt på papir i desember.  

 

DELTAKELSE PÅ FORSKJELLIGE ARRANGEMENTER OG MØTER  

Styreleder/nestleder har deltatt på styremøter i NFP, samt på Årsmøtet. Flere fra styret har engasjert 

seg i arbeidet for å opprettholde moms-fritaket.  

 

Oslo, januar 2021,  

For styret i NGF 

Hélène Fellman 

leder 

sign. 

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
https://ngfo.no/gestalt-terapi/
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HANDLINGSPLAN FOR 2020 

Styret i Norsk gestaltterapeutforening og Faglig Etisk Råd  

 

Hovedmål for 2020: 

Bidra til at personer med interesse for faget kan finne inspirasjon og tilknytning i foreningen  

Bidra til å ivareta og utvikle faget GT 

Bidra til at gestaltterapeuter MNGF utøver sitt yrke i overensstemmelse med fagetiske og 

samfunnsmessige krav 

 

Delmål 1 

Veilede og støtte praktiserende medlemmer for opprettholdelse av PFO 

Målet er nådd når medlemmer arbeider kontinuerlig gjennom hele perioden for å fylle 
kravene om PFO 

Tiltak: Videreutvikle base for PFO- givende workshops over hele landet 

 Sikre gode nok muligheter for fortløpende registrering av PFO 

 

 Vi arbeider videre med å iverksette beskrevne tiltak. Målet er delvis nådd.  

 

Delmål 2 

 

Etablere dokument for prosedyrer /rutiner 

Målet er nådd når slikt dokument foreligger og er tilgjengelig for alle 

Tiltak: Beskrive prosedyrer og rutiner 

 Opprette dokument for disse 

 

Vi arbeider videre med å iverksette beskrevne tiltak. Målet er delvis nådd.  

 

Delmål 3 

Arrangere workshops og dialogmøter 

Målet er nådd når det er arrangert minimum 2 arrangementer 

 

Tiltak: Invitere til workshop: Julianne Appel-Opper  juni 2020 

 

Arrangementer avlyst pga. Covidpandemien. Daan van Baalen holdt forelesning på årsmøtet 

2020. 

Vi arbeider videre med å iverksette beskrevne tiltak. Målet er delvis nådd.  

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
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Delmål 4 

Bidra til fagutvikling 

Målet er nådd planlagte nummer av magasinet utgis.  
 

Tiltak: Legge grunnlag for 2 utgivelser av magasinet i 2020 

 

Ny redaktør ønsket digital utgave av magasinet på NGFO. Gjennomført siden høsten 2020. Årbok utgitt i 

desember 2020. Målet er nådd.  

 

 

Delmål 5 

 

Evaluering av hjemmesiden 

 

Målet er nådd når hjemmesiden er revidert. 
 

Tiltak: Gjennomføre en hensiktsmessig evaluering  
 

Vi arbeider videre med å iverksette beskrevne tiltak. Målet er delvis nådd. 
 

  

Delmål 6 

 

Arbeide for at gestaltterapeuter beholder MVA-fritak  
 

Målet er nådd når foreningen har arbeidet aktivt for å forebygge at gestaltterapeuter mister 

MVA-fritaket 

 

Tiltak: Følge med i utvikling av saken. 

 Utarbeide hensiktsmessige tiltak som fremmer kontakt mellom foreningen, 

myndigheter og politikere  
 

Vi har arbeidet jevnt igjennom hele siste del av 2020. Vant ikke fram, på tross av iherdig og godt arbeid. 

MVA innført pr 01.01.21. Arbeidet fortsetter i utvalg nedsatt av styret.  

Målet er nådd. 

 

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
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5.1.2 Årsberetning for Faglig etisk råd 2020 
 

Faglig etisk råd (FER) har hatt følgende sammensetning i 2020: 

Ketil Melhus, leder, Katrine Borgen, medlem, Anne Marie Saxlund, medlem, Trine Merete Edler-Woll, 

medlem, Liv Andrea Mosdøl, medlem, Jhoana Wage Selmer, medlem. 

FER er et rådgivende organ for NGFs styre og medlemmer. 

FER har gjennomført 10 møter i kalenderåret 2020. Alle møter er referatført, og referater sendt i 

kopi til styret. FER har løpende håndtert henvendelser rundt etiske problemstillinger fra medlemmer 

og andre. 

FER har i 2020 ikke mottatt klager på NGF’s medlemmer. 

FER har blant annet arbeidet med følgende saker: 

• Tilbakemelding og oppfølging av alle MNGF vedrørende deres nettsider i forhold til GDPR, 

som informasjon om informasjonskapsler og personvernerklæring og om det forekommer 

påstander om virkning av gestaltterapi (Forskrift om markedsføring av alternativ behandling 

av sykdom) med mer. 

• Henvendelse vedrørende krav til våre medlemmer om samarbeid med lærere ved 

undervisningsinstitusjon. 

• Henvendelser vedrørende doble roller 

• Innlegg i Gestaltmagasinet vedrørende markedsføringsregler 

• Henvendelse vedrørende avvik med eksponering av personopplysninger 

• Innlegg på ngfo.no vedrørende Koronapandemien 

• Revidering av forslag til Avtale om gestaltterapi 

• Henvendelse vedrørende plikt til varsling hvis man får informasjon om at barn ikke har det 

bra hjemme. 

• Henvendelse vedrørende taushetsplikt og utlevering av informasjon om klient til politiet.    

 

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
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5.1.3 ÅRSBERETNING FRA PFO-UTVALGET 2020 
 

Leder 

Hélène Fellman          2020-2023 

 

Utvalgsmedlemmer 

Ketil Melhus          2020-2023 

Sissel Meland          2020-2023 

Camilla Weedon         2020-2023 

 

Utvalgets arbeid 

De valgte utvalgsmedlemmer har møttes digitalt etter behov i hele perioden.  

I tillegg har utvalgets medlemmer hatt utstrakt e-postkontakt mellom møtene.  

 

Utvalget har arbeidet med følgende saker 

Innmelding av PFO 

Utvalget har fortløpende svart på spørsmål fra medlemmer vedrørende PFO-innmelding. Utvalget 

har også initiert og gjennomført minsket PFO-krav som følge av Covid-pandemien. Utvalget har også 

initiert og gjennomført utsettelse av frist for innmelding. Utvalget har også sendt ut fortløpende 

påminnelser om PFO-innmeldingen til hvert enkelt medlem med oversikt over til enhver tid både 

innmeldt og manglende PFO. 

 

Vi takker enda engang Ketil Melhus for alt det arbeid han har lagt ned for at alle våre medlemmer 

skal kunne registrere PFO både enkelt og oversiktlig.  

 

Godkjenning av PFO-givende kurs/seminar for medlemmer av NGF 

Utvalget behandler fortløpende søknader fra medlemmer som ønsker å avholde PFO-givende 

kurs/seminarer. Utvalget takker alle som har vist interesse for å avholde PFO-givende kurs og 

seminarer. 

 

 

Oslo, februar 2021,  

For PFO-utvalget 

Hélène Fellman 

leder 

sign 

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
https://ngfo.no/gestalt-terapi/
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5.1.4 Årsberetning 2020 fra NGF Innlandet 

 

Dette avsnittet oppdateres når årsberetning er klar. 

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
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5.1.5 Årsberetning 2020 fra NGF Rogaland 
 

Norsk gestaltterapeutforening Rogaland    

Styrets sammensetning per 31.12.2020: 

Leder:    Tone E. Byberg 

Nestleder:   Cecilie Erga  

Styremedlem:  Ester Pollard Søiland 

  

Styremøter  

Det er avholdt 3 digitale styremøter i 2020.  

  

Spesielle oppgaver 

Leder har hatt ansvar for alle administrative og økonomiske oppgaver (sekretær/kasserer funksjon).  

Aktivitet 

14.04.20 Kollegaveiledning (1 t PFO) 

29.10.20 Årsmøte  

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  

2020 har vært et unntaksår preget av mye usikkerhet og strenge smitteverntiltak, som har gjort det 

uforutsigbart å planlegge aktiviteter med fysiske møter. Som følge av regjeringens nedstenging av 

landet ble årsmøtet 28. mars utsatt. Vi har gjennomført ett digitalt arrangement med PFO 

(kollegaveiledning) i april og årsmøte i oktober. På begge møtene var det kun styrerepresentanter til 

stede. Styret avventer derfor planlegging av aktiviteter til smittesituasjonen er under kontroll. Det 

har ikke kommet henvendelser fra våre medlemmer med ønsker om aktiviteter i 2020 

 

 Vi har ønske om å bidra til gestaltfaglig oppdatering, nettverksbygging og skape engasjement i 

lokallaget. Medlemmene inviteres til å komme med forslag til aktiviteter på årsmøtene. Styret har 

som mål å arrangere min. 3 arrangementer årlig med godkjent PFO.  

 

Økonomi 

Foreningen har mottatt kr 5.000 i støtte fra sentralstyret. På grunn av pandemisituasjonen har 

planlagte seminarer vært avlyst og det har derfor ikke vært noen inntjening/utgifter knyttet til 

arrangementene.  

 

Medlemstall 

Medlemstall per 09.01.21: 22 

 

Norsk Gestaltterapeut Forening Rogaland 

v/Tone E. Byberg 

Leder 

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
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5.1.6 ÅRSBERETNING FRA NGF Trøndelag  

 

Årsrapport for NGF Trøndelag for 2020 

Merk: Denne rapporten er et utkast som er sendt til NGF før Årsmøtet 2021 i NGF Trøndelag er 
avholdt  

 
Styrets sammensetning i perioden 1 nov 2019 – 1 februar 2021 
 
Leder:      Berit Flægstad  
Nestleder: 
Styremedlemmer og vara:  Siv Finndatter, Gunn Helen Stieng, Hilde Grefslie (fra årsmøtet 

2019), Solveig Høegh-Krohn (fra årsmøtet 2018) og 
Kjell Endre Bonesrønning (fra årsmøtet 2019) 

 Styret har ikke varamedlem p.t. 
 
Om NGF Trøndelag  

Lokallaget ble stiftet 27.9.2017, hvor vedtekter ble presentert. Det ble etablert et interimsstyre som 
fungerte til 1. november 2018. På Årsmøtet 2018 ble nytt styre valgt. På Årsmøtet 2019 ble styret 
med representanter som angitt overfor valgt.  
 
Laget er registrert i Brønnøysundregistrene og har org nr: 919837756. 
 
NGF Trøndelag er et lokallag under Norsk gestaltterapeut forening (NGF) og har vedtekter som 
samsvarer med denne. 
 
Det er avholdt 4 styremøter i inneværende periode.  
 
Aktivitet i laget 

Fra mars 2020 ble det et unntaksår for lagets virksomhet som følge av Covid-19. Det årlige 

arrangement i januar 2020 med medlemsfest med faglig innhold ble avholdt med stort oppmøte, men 

avlyst i januar 2021. Den planlagte Gestaltsalongen i juni ble også avlyst, men vi gjennomførte et 

medlemstreff sommer 2020 utendørs på en veranda. Oppmøtet var bra med godt faglig og sosialt 

utbytte.  

 

Flere medlemsmøter ble avlyst, men høsten 2020 gjennomførte vi et medlemsmøte på Zoom hvor vi 

først viste en film med terapi av Bob Resnick og så snakket vi rundt filmen etterpå. Vi prøver samme 

opplegg i et medlemsmøte 18 februar 2021 med film og diskusjon. I påvente av at vi skal kunne 

møtes igjen fysisk er det i alle fall en mulighet til å se hverandre og høre hvordan livet er.  

 

Økonomi 

Lokallaget har forsvarlig økonomi. Hovedinntekten er medlemskontingent og den største utgiften er 

drift av web-portalen.  

 

Medlemmer 

Lokallaget har ca. 20 medlemmer som betaler 700 kr per år i kontingent. Medlemmer med godkjent 

PFO gjennom NGF kan også ligge på vår web-portal: www.gestalttrondelag.com 

 

Medlemstallet har økt i denne perioden.  

  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
http://www.gestalttrondelag.com/
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5.1.7 Årsberetning fra NGF Vestfold 
 

NGF VESTFOLD og Telemark 
ÅRSBERETNING FOR 2020 

 

STYRET 

Leder 

Liv T B Vadum 

Styremedlemmer 

Hilde Gunnestad 

Trine Fosse, økonomiansvarlig 

Beate Christiansen, styremedlem 

Ingrid Cortner-Pihl, styremedlem  

Ingunn Dahl Karlsen, Styremedlem 

Varamedlemmer 

Bente Sommer  

Thoma Xavier Floyd  

Sissel Meland, varamedlem/valgkomite 

Medlemmer 

Pr. 31.12.20 har NGF avd. Vestfold og Telemark 43 medlemmer 

 

2020 ble et år preget av uforutsigbarhet og omstilling. Kort tid etter årsmøtet stengte Norge ned 

grunnet pandemien. Vi har likevel hatt aktivitet i lokallaget dette året, og bl.a. gjennomført 

styremøter (i Holmestrand og digitalt) og Gestaltkafeer (i Holmestrand i september og digitalt i 

januar 2021). 

 

ÅRSMØTE 

Årsmøtet i NGF Vestfold 2020 ble avholdt 11. februar 2020 i Tønsberg. I forbindelse med årsmøtet 

hadde vi et foredrag med Henning Herrestad basert på tolking av Goodmans teori Deltagelse på 

foredraget er godkjent PFO tellende under kategori B. 

 

NAVNEBYTTE 

På årsmøtet i 2020 ble det besluttet at NGF Vestfold skulle bytte navn til NGF Vestfold og Telemark, 

etter fylkessammenslåingen 1.1.20. 

  

STYREMØTER 

Styret konstituerte seg umiddelbart etter gjennomført valg på årsmøtet. Det ble ikke holdt noen 

formelle styremøter eller andre planlagte arrangement om våren pga korona-pandemien som 

stengte landet fra midten av mars. Styret kommuniserer via egen gruppe på Messenger utenom 

styremøtene. Styret har holdt 5 styremøter i perioden januar 2019 og februar 2020. Styremøtene har 

enten blitt avholdt i Holmestrand eller digitalt. 

 

ØKONOMI 

Det vises til regnskap og budsjett fra økonomiansvarlig. 

 

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no
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VEILEDNINGSGRUPPE 

I 2020 har vi hatt en veiledningsgruppe med godkjent veileder i regi av NGF Vestfold og Telemark. 

Gruppen møttes 2 ganger våren 2020 (11. februar og 28. april i Holmestrand) og 2 ganger på høsten 

2020 (3. september i Holmestrand og 26. november i Tønsberg). Veiledningen som ble gjennomført 
26. november var en kombinasjonsløsning av personlig fremmøte og digitalt fremmøte. Veileder har 

vært Elisabeth Helene Sæther. 

 

Veiledningene er godkjent PFO tellende under kategori A – veiledning. 

 

GESTALTKAFÉ 

Det har vært arrangert 2 Gestaltkaféer. En i Holmestrand og en digitalt.  

Gestaltkafé er godkjent PFO tellende under kategori C – kollegaveiledning. 

 

FOREDRAG/WORKSHOPS 

Det har vært gjennomført 1 PFO-tellende workshop/foredrag i perioden: 

11. februar 2020 i Tønsberg – i forbindelse med årsmøtet – ved Henning Herrestad. Foredraget er 

godkjent PFO tellende under kategori B. 

 

FACEBOOK 

NGF Vestfold og Telemark bruker aktivt vår facebookgruppe «NGF Vestfold og Telemark» for å nå ut 

til våre medlemmer. 

 

OPPSØKENDE VIRKSOMHET –  

NGF MEDLEMMER VESTFOLD og TELEMARK 

Nestleder og en vararepresentant begynte i 2019 å kontakte alle NGF medlemmer i Vestfold og 

Telemark, med mål om å øke engasjementet for den lokale foreningen. Dette arbeidet ble påbegynt 

høsten 2019 og var ment å fortsette i 2020. Pga. koronapandemien ble ikke dette initiativet 

videreført i 2020. 

 

DELTAGER.NO 

NGF Vestfold og Telemark bruker tjenesten deltager.no for påmelding og betaling til workshops og 

konferanser. 

 

Liv T B Vadum 

Styreleder 

NGF Vestfold og Telemark 

 

 

http://www.ngfo.no/
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5.1.8 Årsberetning fra NGF Vestland 

 

Dette avsnittet blir oppdatert når årsberetning fra NGF Vestland er klar. 

 

http://www.ngfo.no/
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6 GODKJENNING AV REGNSKAPET FOR 2020 
 

6.1 NGF årsregnskap 2020 
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6.2 Revisjonsberetning 2020 
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7 Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode 
 

7.1 HANDLINGSPLAN FOR 2021 

Styret i Norsk gestaltterapeutforening og Faglig Etisk Råd  

 

Hovedmål for 2021: 

Bidra til at personer med interesse for faget kan finne inspirasjon og tilknytning i foreningen  

Bidra til å ivareta og utvikle faget GT 

Bidra til at gestaltterapeuter MNGF utøver sitt yrke i overensstemmelse med fagetiske og 

samfunnsmessige krav 

 

Delmål 1: 

Veilede og støtte praktiserende medlemmer for opprettholdelse av PFO 

Målet er nådd når medlemmer arbeider kontinuerlig gjennom hele perioden for å fylle kravene om PFO 

Tiltak: Videreutvikle base for PFO-givende workshops over hele landet 

 Sikre gode nok muligheter for fortløpende registrering av PFO 

 

Delmål 2: 

Etablere et digitalt årshjul som klargjør foreningens prosedyrer og rutiner og tidspunkt for disse 

Målet er nådd når slikt dokument foreligger og er tilgjengelig for alle 

Tiltak: Beskrive prosedyrer og rutiner og legge disse inn i årshjulet 

 Gjøre årshjulet tilgjengelig for alle utvalg i foreningen 

 

Delmål 3: 

Arrangere workshops og dialogmøter. 

Målet er nådd når det er arrangert minimum 2 arrangementer 

Tiltak: Invitere til digitale seminarer 

 

Delmål 4: 

Evaluere foreningens hjemmeside og flytte denne over til mer egnet plattform/StyreWeb 

Målet er nådd når hjemmesiden er flyttet over til annen plattform 

Tiltak: Sjekke muligheter for å benytte tilbud fra StyreWeb 

 Planlegge og gjennomføre en evaluering av dagens hjemmeside 

 Eventuelt overføre hjemmesiden til annen plattform 

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no


 

 
Norsk gestaltterapeutforening   |   Postboks 6, 3131 Husøysund   |   www.ngfo.no   |    styret@ngfo.no  

23 

  

Delmål 5 

Evaluering av foreningens magasin, både digitalisering og årlig utgave i papir (årboka)  

Målet er nådd når evaluering er gjennomført og eventuelle nødvendige endringer er beskrevet 

Tiltak: Gjennomføre evaluering av digital utgave av magasinet 

 Gjennomføre evalueringa av årlig papir utgave av magasinet 

 

Delmål 6 

Arbeide for at gestaltterapeuter får tilbake MVA-unntak  

Målet er nådd når foreningen har arbeidet aktivt for at gestaltterapeuter får tilbake MVA-unntaket 

Tiltak:  Etablere en arbeidsgruppe som arbeider aktivt og som rapporterer til styret 

 Utarbeide mandat og målsettinger for arbeidsgruppa 

 Samarbeide aktivt med NFP  

 

Delmål 7 

Utrede muligheter for ny og mer hensiktsmessig digital plattform for registrering av PFO 

Målet er nådd når slik utredning har funnet sted. 

Tiltak: Beskrive begrensninger med nåværende plattform 

 Beskrive behov for mer egnet plattform for PFO-registrering 

 Undersøke hvilke mulige plattformer som finnes og innhente kostnadsoverslag 

 

Delmål 8 

Utrede muligheter for mer hensiktsmessig organisering av lokale lag 

Målet er nådd når en slik ny mulighet er beskrevet og vurdert. 

Tiltak: Beskrive en organisering av lokale lag i form av et lokalutvalg underlagt  

 hovedstyret på linje med andre allerede eksisterende utvalg i foreningen.  

 Legge forslag ut på høring blant medlemmene før det eventuelt legges fram  

 for årsmøtet 2022 
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7.2 Forslag til budsjett for 2021 
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8 Behandling av innkomne saker 

8.1 Forslag til endring av vedtekter 

 

8.1.1 § 4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER  

Medlem Eli Vera Dyreng ønsker med denne endringen å gi medlemmer mulighet til å overføre timer 

fra en periode til neste for på den måten å gi medlemmer en lettelse i PFO-kravet. Styret ønsker å 

opprettholde dagens praksis, med innmelding hvert 3 år, uten mulighet til å overføre timer fra en 

periode til en annen. Dette da vi anser kontinuitet i vår profesjonelle faglige oppdatering som viktig.  

 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst fra Eli Vera Dyreng 

4.6 Registrering som praktiserende 

gestaltterapeut 

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, 

kreves tegning i NGFs forsikringsordning eller 

dokumentert tilslutning til annen 

forsikringsordning. 

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å 

melde inn PFO hvert 3. år, fra og med 

31.10.2020.  

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer 

(á 60 minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må 

minimum 33 timer være gestaltterapi og 

gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering 

(kategori A, B, C og F), og minimum 15 av disse 

med godkjent veileder (kategori A). 

Kravet dekkes fra følgende kategorier: 

 

 

(kravene gjengis ikke her) 

4.6 Registrering som praktiserende 

gestaltterapeut 

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, 

kreves tegning i NGFs forsikringsordning eller 

dokumentert tilslutning til annen 

forsikringsordning. 

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å 

melde inn PFO hvert 3. år, fra og med 

31.10.2020. Når en terapeut har flere timer enn 

kravet innenfor en treårsperiode, skal 

overskudds-timene kunne fremføres til neste 

treårsperiode. 

 

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer 

(á 60 minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må 

minimum 33 timer være gestaltterapi og 

gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering 

(kategori A, B, C og F), og minimum 15 av disse 

med godkjent veileder (kategori A). 

Kravet dekkes fra følgende kategorier: 

(kravene gjengis ikke her) 
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 Forslag fra styret 

4.6 Registrering som praktiserende 

gestaltterapeut 

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, 

kreves tegning i NGFs forsikringsordning eller 

dokumentert tilslutning til annen 

forsikringsordning. 

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å 

melde inn PFO hvert 3. år, fra og med 

31.10.2020.  

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer 

(á 60 minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må 

minimum 33 timer være gestaltterapi og 

gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering 

(kategori A, B, C og F), og minimum 15 av disse 

med godkjent veileder (kategori A). 

Kravet dekkes fra følgende kategorier: 

 

(kravene gjengis ikke her) 
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8.1.2 § 4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER  

PFO-utvalget ønsker med denne endring å justere kravet til PFO, slik at foreningens medlemmer 

møter PFO-krav fra EAP. 

 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst  

6 Registrering som praktiserende gestaltterapeut 

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, 

kreves tegning i NGFs forsikringsordning eller 

dokumentert tilslutning til annen forsikringsordning. 

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å melde 

inn PFO hvert 3. år, fra og med 31.10.2020. 

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer (á 60 

minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 

33 timer være gestaltterapi og gestaltterapi-

teoretisk faglig oppdatering (kategori A, B, C og F), 

og minimum 15 av disse med godkjent veileder 

(kategori A). 

Kravet dekkes fra følgende kategorier: 

 

A 

Minimum 15 timer skal være veiledning på egen 

gestaltterapi praksis, gitt av NGF-, EAGT-, AAGT-

sertifisert veileder eller gestaltfaglig veileder 

godkjent av institusjon knyttet til EAP.  

Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på 

etterspørsel fra NGF. 

 B 

Videregående- eller tilleggs-utdannelse i 

gestaltterapi eller gestaltterapi-teori fra EAGT, AAGT 

eller EAP godkjent utdanningsinstitusjon.  

Workshops/kurs/fagdag/konferanse i gestaltterapi 

og eller gestaltterapi-teori holdt av gestaltterapeut 

godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller fra 

gestaltutdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet 

EAP. 

 

C 

Gestaltterapeut kollegaveiledning med 

gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller 

gestaltterapi utdanningsinstitusjon  

6 Registrering som praktiserende gestaltterapeut 

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, 

kreves tegning i NGFs forsikringsordning eller 

dokumentert tilslutning til annen forsikringsordning. 

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å melde 

inn PFO hvert 3. år, fra og med 31.10.2020. 

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 112 timer (á 60 

minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 

49 timer være gestaltterapi og gestaltterapi-

teoretisk faglig oppdatering (kategori A, B, C og F), 

og minimum 22 av disse med godkjent veileder 

(kategori A). 

Kravet dekkes fra følgende kategorier: 

A 

Minimum 22 timer skal være veiledning på egen 

gestaltterapi praksis, gitt av NGF-, EAGT-, AAGT-

sertifisert veileder eller gestaltfaglig veileder 

godkjent av institusjon knyttet til EAP.  

Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på 

etterspørsel fra NGF. 

B 

Videregående- eller tilleggs-utdannelse i 

gestaltterapi eller gestaltterapi-teori fra EAGT, AAGT 

eller EAP godkjent utdanningsinstitusjon.  

Workshops/kurs/fagdag/konferanse i gestaltterapi 

og eller gestaltterapi-teori holdt av gestaltterapeut 

godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller fra 

gestaltutdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet 

EAP. 

 

C 

Gestaltterapeut kollegaveiledning med 

gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller 

gestaltterapi utdanningsinstitusjon  

http://www.ngfo.no/
mailto:styret@ngfo.no


 

 
Norsk gestaltterapeutforening   |   Postboks 6, 3131 Husøysund   |   www.ngfo.no   |    styret@ngfo.no  

28 

eller forening tilsluttet EAP.  

Med kollegaveiledning mener vi at deltakerne 

veileder hverandre på egen gestaltterapipraksis. 

Deltagernes navn og foreningstilhørighet oppgis ved 

registrering. 

 

 D 

Videregående- eller tilleggs-utdannelse og 

deltagelse på workshops/kurs/fagdag/konferanse 

fra et bredt faglig spekter innen psykologiteori og 

psykoterapi. 

 E 

Annen veiledning. Dokumentert veiledning fra 

veileder med annen kompetanse og utdannelse, 

f.eks. i relevant arbeidssituasjon. 

 F 

Profesjonell aktivitet i gestaltfaglig sammenheng 

som veileder, lærer, foredragsholder, forsker eller 

representant for gestaltterapi i foreninger.  

Maksimum 30 timer fra punkt F. 

  

Dersom godkjent PFO-dokumentasjon ikke blir levert 

innen fristen, blir medlemskap omregistrert til 

«medlem uten personlig klientansvar for klienter 

NGF» og medlemmet ilegges ett års karantene for 

tilbakeregistrering til MNGF-medlemskap. 

Medlemmet mister dermed rettigheter knyttet til 

tittelen MNGF og er heller  

ikke lenger forsikret. 

eller forening tilsluttet EAP.  

Med kollegaveiledning mener vi at deltakerne 

veileder hverandre på egen gestaltterapipraksis. 

Deltagernes navn og foreningstilhørighet oppgis ved 

registrering. 

 

D 

Videregående- eller tilleggs-utdannelse og deltagelse 

på workshops/kurs/fagdag/konferanse fra et bredt 

faglig spekter innen psykologiteori og psykoterapi. 

E 

Annen veiledning. Dokumentert veiledning fra 

veileder med annen kompetanse og utdannelse, 

f.eks. i relevant arbeidssituasjon. 

 

F 

Profesjonell aktivitet i gestaltfaglig sammenheng 

som veileder, lærer, foredragsholder, forsker eller 

representant for gestaltterapi i foreninger.  

Maksimum 30 timer fra punkt F. 

 

Dersom godkjent PFO-dokumentasjon ikke blir levert 

innen fristen, blir medlemskap omregistrert til 

«medlem uten personlig klientansvar for klienter 

NGF» og medlemmet ilegges ett års karantene for 

tilbakeregistrering til MNGF-medlemskap. 

Medlemmet mister dermed rettigheter knyttet til 

tittelen MNGF og er heller  

ikke lenger forsikret. 
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8.1.3 §11 Redaksjonskomité for magasinet Gestalt 

Styret ønsker med denne endringen å gi medlemsmagasinet et nytt, bedreklingende og 

identitetsskapende navn med en tydelig terapeutisk og klinisk /praktisk retning. Forslaget vil også 

innebære at medlemsmagasinet utgis både digitalt og på papir.  

 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst  

1. REDAKSJONKOMITÉ FOR 

MAGASINET GESTALT 

Komiteen, skal i samarbeid med ansatt redaktør 

(redaktør ansettes av styret), utvikle og utgi to 

(2) utgaver av magasinet GESTALT årlig. 

Ansatt redaktør leder prosessen og gruppen i 

henhold til mandatet i 11.1. Redaktør og komité 

skal forholde seg til hensikten og 

verdigrunnlaget i våre etiske prinsipper. 

11.1 Mandat 

Redaksjonskomiteen skal være pådrivere og 

bistå redaktør i forberedelsene og utgivelsen av 

medlem magasinet GESTALT. Komiteen er 

underlagt Vær varsom-plakaten og redaktøren 

arbeider i henhold til redaktørplakaten. 

Magasinet GESTALT har som formål: 

1.Oppdatere, informere og øke 

opplevelsen av tilhørighet blant 

medlemmene, samt å utvikle fagmiljøet 

blant våre medlemmer. 

2.Utviklingen av bladet bør hvile på tre 

hovedsøyler: Gestalt som fag (teori og 

metoder), profesjonell yrkesutøvelse 

(praksis), og gestalt i samfunnsdebatten 

(kulturelt og politisk) 

11.2   Sammensetning 

Redaksjonskomiteen består av fire (4) 

medlemmer og velges av styret i samarbeid med 

redaktøren. Redaksjonskomiteen konstituerer seg 

selv. 

 

1. REDAKSJONKOMITÈ FOR magasinet 

«GESTALTTERAPEUTEN»  

Komiteen, skal i samarbeid med ansatt redaktør 

(redaktør ansettes av styret), utvikle og utgi 

medlemsmagasinet magasinet 

«Gestaltterapeuten» digitalt og med minimum en 

årlig papirutgave. Ansatt redaktør leder 

prosessen og gruppen i henhold til mandatet i 

11.1. Redaktør og komité skal forholde seg til 

hensikten og verdigrunnlaget i våre etiske 

prinsipper. 

11.1 Mandat 

Redaksjonskomiteen skal være pådrivere og 

bistå redaktør i forberedelsene og utgivelsen av 

medlems- magasinet «Gestaltterapeuten». 

Komiteen er underlagt Vær varsom-plakaten og 

redaktøren arbeider i henhold til 

redaktørplakaten. 

Medlemsmagasinet «Gestaltterapeuten» har som 

formål: 

1. Oppdatere, informere og øke 

opplevelsen av tilhørighet blant 

medlemmene, samt å utvikle fagmiljøet 

blant våre medlemmer. 

2. Utviklingen av bladet bør hvile på tre 

hovedsøyler: Gestaltterapi som fag (teori 

og metoder), profesjonell yrkesutøvelse 

(praksis), og gestaltterapi i 

samfunnsdebatten (kulturelt og politisk) 

11.2 Sammensetning 

Redaksjonskomiteen består av fire (4) 

medlemmer og velges av styret i samarbeid med 

redaktøren. Redaksjonskomiteen konstituerer seg 

selv. 
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8.1.4 §6 Lokale lag 

Styret ønsker med denne endringen å klargjøre økonomisk støtte til lokale lag og samtidig sikre 

ansvarlig forvaltning av foreningens økonomi.  

 

 

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst  

6.2 Økonomi 

Lokallaget mottar økonomisk støtte i form av 

fast årlig overføring fra NGF sentralt. 

Lokallaget mottar økonomisk støtte for å sende 

delegater til årsmøtet sentralt. 

Lokallaget kan inntil 2 ganger pr. år søke NGF 

sentralt om å få dekket reiseutgifter for 

kursholder, ved innkjøp av kurs fra NGF sin base 

for PFO-givende arbeidsseminar/kurs. 

Ved opphør av lokallag skal lagets økonomiske 

overskudd tilbakeføres sentralstyret. 

 

 

6.2 Økonomi 

Lokallaget mottar økonomisk støtte i form av 

fast årlig overføring fra NGF sentralt.  

Brukte midler skal gjøres rede for i regnskapet. 

Ubrukte midler tilbakeføres gjennom avregning 

mot neste års overføring. 

Lokallaget mottar økonomisk støtte for å sende 

delegater til årsmøtet sentralt. 

Lokallaget kan inntil 2 ganger pr. år søke NGF 

sentralt om å få dekket reiseutgifter for 

kursholder, ved innkjøp av kurs fra NGF sin base 

for PFO-givende arbeidsseminar/kurs. 

Ved opphør av lokallag skal lagets økonomiske 

overskudd tilbakeføres sentralstyret. 
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9 Valg ved valgkomiteen 
 

 

Blir oppdatert. 
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