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Velkommen til NGFs årsmøte 2022 
 

Fredag 11.3. kl 18 – Heldigitalt på Teams 
 

Hanne Hostrup innleder med foredraget «Keep it Simple»  
Dette sier Hanne Hostrup selv: 

«Vi lever i en tid, hvor vi overalt møder kravet om forandring.  

Forandring er blevet et ideal som også har sneget sig ind som et krav til terapeuter om at 
“gøre noget” der får mennesker til at forandre sig.  

Denne tankegang er – efter min mening – uforenelig med gestaltterapien 

Foredrag ca. 30 minutter, med efterfølgende dialog m tilhørerne.    

Om Hanne Hostrup: 

Født 1935. Psykolog fra Kbh.s universitet 1978. Uddannet som gestaltterapeut i USA 
1980. Har haft privat praksis i ca. 40år. Arbejder som underviser, supervisor, terapeut. 
Forfatter til en del fagbøger om gestaltterapi.» 

 

Selve årsmøtet avholdes kl 19:00-21:30 

 

Saksliste  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Oppnevning av ordstyrer 
3. Oppnevning av referent 
4. Oppnevning av to medlemmer til å signere protokollen 
 
Videre saksliste og innholdsfortegnelse følger på neste side. 
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 Årsberetninger og regnskap 

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

5.1.1 Godkjenning av årsberetning fra styret  
 

Årsberetning Norsk gestaltterapeutforening 2021 

 

Leder 

Hélène Fellman          2020-2022 

 

Styremedlemmer 

Gunn Helen Stieng         2020-2022 

Elisabeth Eie          2021-2023 

Ingvild B. Rød (økonomiansvarlig)         2020-2022 

Liv T. B. Vadum         2020-2022 

 

Varamedlemmer  

Heidi Ulrikke Moen         2021-2023 

Ørjan Bergan          2021-2023 

 

Antall medlemmer i NGF pr. 31.12.21: 545 

NGF har 325 medlemmer i kategorien MNGF. Vi har 118 medlemmer uten personlig klientansvar. 92 
studenter ved NGI er medlem hos oss, og 10 medlemmer har pensjonistmedlemskap. I tillegg er det 
24 enkelt-abonnenter og 61 GPO-abonnenter (som ikke er medlem av NGF) til Årboka 2021 – utgitt i 
januar 2022. 

 

Styrets arbeid 

Styret har hatt følgende møter: 06.01, 10.2, 24.03, 21.04, 26.05, 16.06, 01.09, 25.11.  

Alle møtene ble avholdt digitalt. Årsmøtet 2021 ble også avholdt digitalt.  

I tillegg har styrets medlemmer hatt utstrakt epostkontakt mellom møtene.  

Det er avholdt et arbeidsseminar for å ferdigstille årshjulet og forberede årsmøtet 08.01.22. 
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Styret har arbeidet med følgende saker: 

 
HANDLINGSPLAN FOR 2021 

(Se neste side) 
 
ØKONOMI OG REGNSKAP 
Styret ved økonomiansvarlig legger fram regnskap for 2021 og budsjett for 2022 på årsmøtet.  
 
HJEMMESIDE, WEBLØSNINGER 
Foreningens behov for webløsninger og hensiktsmessige plattformer for administrative funksjoner 
er for tiden godt dekket. Det sittende styret arbeider fortsatt med å tydeliggjøre siden vår på 
Facebook og med fortløpende vedlikehold av hjemmesiden. 
PFO-registreringen er åpen for fortløpende registrering av PFO.  
 
MEDLEMSKOORDINATORSTILLINGEN 
Det er tett samarbeid mellom styret og medlemskoordinator og utstrakt e-postkorrespondanse. 
 
WORKSHOPS/SEMINARER 
Følgende aktiviteter har vært gjennomført i 2022: 

Betinna Sidor innledet på årsmøtet 2021. 

Margherita Spagnuolo Lobb avholdt en todagers workshop, én dag for terapeuter og én dag for 
veiledere. 

Hans Petter Frydenberg har gitt en forelesning om GDPR.  
 
SAMARBEID MED NFP OG EAGT 
Styret deltar fortsatt aktivt i arbeid i NFP, både på styremøter og i diverse utvalg. Styremedlem 
Elisabeth Eie er valgt som ny representant i EAGT og deltar både på årsmøte og styremøte der.  

 
MAGASINET «GESTALTTERAPEUTEN» 
Foreningens magasin «Gestaltterapeuten» med redaktør Per Terje Naalsund utkommer nå digitalt på 
www.Gestalterapeuten.no. I tillegg bli magasinet utgitt som årbok på papir. På grunn av sykdom blir 
årboka utgitt i løpet av januar 2022.  

 
DELTAKELSE PÅ FORSKJELLIGE ARRANGEMENTER OG MØTER  
Styret har deltatt på styremøter og årsmøtet i NFP. Styremedlemmer er også engasjert i arbeidet for 
å opprettholde moms-fritaket i ulike komiteer innen NFP.  

 

Oslo, januar 2022,  

For styret i NGF 

Hélène Fellman 

leder 

sign.   

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

 

Vurdering av måloppnåelse: 

Mål oppnådd. Beskrevne tiltak er gjennomført 

 

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 

 

Vurdering av måloppnåelse: 

Mål oppnådd. Årshjulet er utarbeidet og 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 

http://www.ngfo.no/
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Vurdering av måloppnåelse: 

Mål oppnådd. Beskrevne tiltak er gjennomført.  

 

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 

Vurdering av måloppnåelse 

Mål delvis oppnådd. Hjemmesiden overføres ikke til annen plattform da dette vurderes som 
uforholdsmessig kostbart. Arbeid med evaluering av hjemmesiden overføres til 2022.   

  

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 evaluering av årlig papirutgave av magasinet 

 

Vurdering av måloppnåelse: 

Mål oppnådd. Beskrevet tiltak gjennomført. 

 

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  

 

Vurdering av måloppnåelse: 

Mål oppnådd. Beskrevne tiltak er gjennomført 

http://www.ngfo.no/
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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 

  

Vurdering av måloppnåelse: 

Mål oppnådd. Beskrevet tiltak er gjennomført. Nåværende PFO registrering anses som fullt ut god 
nok.  

 

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  

 styret på linje med andre allerede eksisterende utvalg i foreningen.  

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

 for årsmøtet 2022 

 

Vurdering av måloppnåelse: 

Mål delvis nådd. Forslaget er foreløpig ute på høring. Utsettes til 2022.  
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5.1.2 Årsberetning for Faglig etisk råd 2021 
 

Faglig etisk råd (FER) har hatt følgende sammensetning i valgåret 2021: 

Ketil Melhus, leder, Katrine Borgen, medlem, Trine Merete Edler-Woll, medlem, 
Jhoana Wage Selmer, medlem, Carina Henske, medlem. 

FER er et rådgivende organ for NGFs styre og medlemmer. 

FER har gjennomført 10 møter i kalenderåret 2021. 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 2021 mottatt to klager på NGFs medlemmer, og behandlet en klagesak. 

 

FER har blant annet arbeidet med følgende saker: 

• Gestaltakademiets krav til studenter som benytter MNGF terapeuter 
• Dokumentasjon av klinisk terapeutisk praksis 
• Avgrensning av terapeutens varslingsplikt 
• Trygging av nettbasert samtaleterapi - innspill fra EAGT 
• Utlevering av dokumentasjon til klienter som ber om dette 
• Drøfting av rammer rundt barn og ungdom i gestaltterapi. 
• Bidrag til årboka vedrørende ungdom i gestaltterapi 
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5.1.3 ÅRSBERETNING FRA PFO-UTVALGET 2021 
 

Årsberetning PFO-utvalget i Norsk Gestaltterapeut Forening 2021 

Vedtekter for utvalget ble vedtatt på årsmøtet 2019. 

 

Utvalgsmedlemmer: 

Camilla Weedon         2020-2023 

Ketil Melhus          2020-2023 

Hélène Fellman          2020-2023 

Sissel Meland          2020-2023 

 

Utvalgets arbeid: 

Utvalget har i perioden gjennomført arbeidet via utstrakt kontakt og samarbeid på epost. 

Utvalget har arbeidet med følgende saker: 

Godkjenning av PFO-givende kurs og webinarer for medlemmer av NGF 

Formålet med en slik godkjenning er at alle PFO-givende kurs for medlemmer av NGF skal gi PFO-
timer etter like kriterier.  

Arrangementer det er søkt om å komme på workshopsiden og/eller PFO-godkjenning 

1. Sommerretreat – Vadum/Sidor     
2. Seminar for mngf for å lære coaching – Kunish    
3. Webinarserie – Vadum/Sidor      
4. Webinar – Vadum/McCann      
5. 2-dagers fagseminar: Vold i nære relasjoner – Rojahn/Aas  
6. Gruppesesjon med feltstøtte – Sæther    
7. Når selvmord blir tema i terapirommet- Weedon 

 

Gjennomgang av PFO-innmelding for perioden 2018-2021 

Fortløpende registrering av PFO gjør både medlemmenes registering av PFO-timer og utvalgets 
godkjenning enklere og svært oversiktlig. Fristen for innmelding var 31.10.20. Godkjenning fra PFO-
utvalget forelå løpet av november 2020.  

I januar 2021, da det fortsatt gjensto medlemmer som ikke hadde oppfylt PFO-kravene, informerte 
og hjalp utvalget de gjenstående med informasjon og å finne løsninger for den enkelte 

 

Besvarelse av spørsmål fra medlemmene angående innmelding av PFO for perioden 2021-2023 

Utvalget besvarer spørsmål fra medlemmene vedrørende PFO fortløpende.  
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Utarbeidelse av forslag til endring av vedtekter for NGF, punkt 4.6  

Utvalget har utarbeidet forslag til endring av ordlyden i kategori F, i vedtektenes punkt 4.6. Forslaget 
legges fram for årsmøtet 2022. 

 

 

 

Oslo, februar 2022,  

PFO-utvalget 

 

 

Camilla Weedon  Ketil Melhus  Hélène Fellman  Sissel Meland   

sign.    sign.   sign.    sign. 
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5.1.4 Årsberetning 2021 fra NGF Innlandet 
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                                     RESULTATREGNSKAP 2021 
 
                                          NORSK GESTALTTERAPEUTFORENING INNLANDET 
 
 
Inntekter                                                                                  2020                            2021 
 
 
 
Tilskudd NGF 30.11.20/19.03.21                                         5 000                             5 000 
 
Sum inntekter                                                                         5 000                             5 000 
 
Kostnader 
Konsulenttjenester/Webinar                                                                                      2 000 
Konsulenttjenester/Webinar                                                                                      4 080 
Gebyr overføring til utenlandsk bank                                                                             60 
 
Sum kostnader                                                                                                               6 140                                        
Årsresultat                                                                              10 000                            3 860 
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5.1.5 Årsberetning 2021 fra NGF Rogaland 
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5.1.6 ÅRSBERETNING FRA NGF Trøndelag  
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5.1.7 Årsberetning fra NGF Vestfold og Telemark 
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5.1.8 Årsberetning fra NGF Vestland 
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 GODKJENNING AV DET REVIDERTE REGNSKAPET FOR 2021 

6.1 NGF årsregnskap 2021 
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6.2 Revisjonsberetning 2021 
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 Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode 

7.1 HANDLINGSPLAN FOR 2022 – Styret i Norsk gestaltterapeutforening  
 

Hovedmål for 2022: 

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: 

Utrede foreningens behov for en fast ansatt i stilling som medlemskoordinator utfra 
foreningens størrelse, behov og mandat, stadig økende digitalisering og oppgaver ivaretatt av 
andre tilbydere (regnskapsfører, web- ansvarlig) 

Målet er nådd når de økonomiske forpliktelser og det arbeidsgiveransvar som følger å ha en 
fast ansatt, er vurdert opp mot de nå ikke-digitaliserte arbeidsoppgaver som foreningen/styret 
ikke har kapasitet til å utføre selv og som kan kjøpes fra tilbyder uten fast ansettelse. 

Tiltak:  Fastsette evalueringskriterier  

 Gjennomgå stillingsinstruks i lys av foreningens nåværende og fremtidige behov 

 Kartlegging av alternativer, priser og muligheter for eventuelt å kunne legge fram 
forslag for ny organisering av koordinatorfunksjonen på årsmøtet 2023 

 

Delmål 2: 

Arrangere workshop i henhold til vedtektene 

Målet er nådd når det er arrangert minimum 2 arrangementer 

Tiltak: Invitere til følgende seminar PFO-givende kat B 

 Hanne Hostrup   11.03.22 

 Julianne Appel Opper  07.05.22 

 Andrei Judin     okt/nov  2022 
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Delmål 3: 

Evaluere foreningens hjemmeside  

Målet er nådd hjemmesiden er revidert og endret 

Tiltak: Gjennomføre et arbeidsseminar for planlegging av evaluering av dagens hjemmeside 

 Gjennomføre en evaluering av dagens hjemmeside 

 Synliggjøring av forskning på hjemmesiden 

  

Delmål 4: 

Arbeid for økt anerkjennelse av GT innenfor psykisk helse 

Målet er nådd når det etablert dialog om mulige samarbeidsprosjekter og støtteordninger  

Tiltak: Samarbeide med utdanningsgruppa i NFP og NGI  

 

Delmål 5 

Oppnå godkjenning av forskning på metoder og effekt av gestaltterapi av NAFKAM 

Målet er nådd når slik godkjenning foreligger. 

Tiltak: Fremlegge aktuell forskning for NAFKAM 

 Samarbeide aktivt med NFP 

 

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: Samarbeide aktivt med NFP 
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7.2 Forslag til budsjett for 2022 
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 Behandling av innkomne saker 

8.1 § 4.6 Registrering som praktiserende gestaltterapeut – PFO krav – Kat F 

PFO-utvalget ønsker med denne endringen å tydeliggjøre kravet i kategori F og samtidig øke 
antall timer i kategorien i henhold til den generelle økning av PFO-kravet i 2021. 

F 

Profesjonell aktivitet i gestaltfaglig 
sammenheng som veileder, lærer, 
foredragsholder, forsker eller representant 
for gestaltterapi i foreninger. Maksimum 30 
timer fra punkt F. 

F 

Profesjonell aktivitet i gestaltfaglig 
sammenheng som veileder, lærer, 
foredragsholder, forsker eller representant 
for NGF. Maksimum 45 timer fra punkt F. 

 

8.2 § 6.1. Etablering og drift av lokale lag 

Styret ønsker med denne endringen å tydeliggjøre medlemskap i lokale lag og samtidig sikre lik 
praksis i alle lokale lag.  

For å styrke fellesskapet mellom 
gestaltterapeuter lokalt har medlemmer 
anledning til å danne lokallag. 

Lokallag konstituerer seg selv. Melding om 
lokallagets sammensetning sendes styret til 
orientering. 

Lokallagets navn er Norsk 
gestaltterapeutforening ...... (region, krets 
eller fylke), og dannes som en selvstendig 
juridisk enhet med eget 
organisasjonsnummer. 

Lokallaget er underlagt Norsk 
gestaltterapeutforening og skal arbeide i tråd 
med organisasjonens vedtekter. 

Lokallaget skal avholde minimum 3 
arrangementer årlig. 

Lokallaget sender årsmelding og enkelt 
årsregnskap til styret innen 4 uker før 
årsmøtet. 

Lokallaget skal benytte nettside og e-
postadresse gitt av NGF til å kommunisere 
med medlemmene.  

For å styrke fellesskapet mellom 
gestaltterapeuter lokalt har medlemmer 
anledning til å danne lokallag. 

Medlemmer av NGF, innen sitt geografiske 
område i henhold til registrert 
bostedsadresse i folkeregisteret, blir 
automatisk medlemmer med stemmerett i 
lokallaget som opprettes. 

Lokallag konstituerer seg selv. Melding om 
lokallagets sammensetning sendes styret til 
orientering. 

Lokallagets navn er Norsk 
gestaltterapeutforening ...... (region, krets 
eller fylke), og dannes som en selvstendig 
juridisk enhet med eget organisasjons-
nummer. 

Lokallaget er underlagt Norsk 
gestaltterapeutforening og skal arbeide i tråd 
med organisasjonens vedtekter. 

Lokallaget skal avholde minimum 3 
arrangementer årlig. 
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Lokallaget sender årsmelding og enkelt 
årsregnskap til styret innen 4 uker før 
årsmøtet. 

Lokallaget skal benytte nettside og e-
postadresse gitt av NGF til å kommunisere 
med medlemmene. 

 

8.3 § 6.2 Økonomi  

Styret ønsker med denne endringen å sikre tydelighet i forhold til lokallagene 

Lokallaget mottar økonomisk støtte i form av 
fast årlig overføring fra NGF sentralt. 

Brukte midler skal gjøres rede for i 
regnskapet. 

Ubrukte midler beholdes i minst tre år mot at 
det foreligger handlingsplan knyttet til de 
overførte midlene. 

Lokallaget mottar økonomisk støtte for å 
sende delegater til årsmøtet sentralt. Ubrukte 
midler som er øremerket reise, tilbakeføres 
ved årets slutt. 

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. 

 

Lokallaget mottar økonomisk støtte i form av årlig 
overføring. Støtten er for å sikre at PFO-givende 
arrangementer kan gjennomføres uten store tap 
for lokallaget. Beløp fastsettes årlig av årsmøte, 
med øvre grense på kr 5.000,-.  

Brukte midler skal gjøres rede for i 
regnskapet. 

Ubrukte midler beholdes i minst tre år mot at 
det foreligger handlingsplan knyttet til de 
overførte midlene. 

Lokallaget kan søke om refusjon av reise og 
oppholdsutgifter for å sende delegater til  
årsmøtet i NGF.  

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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8.4 § 8 ÅRSMØTE 

Styret ønsker med denne endringen å sikre tydelighet om mulighet for bruk av fullmakter ved 
digitale valg.  

Nåværende tekst     Forslag til ny tekst  

8 Årsmøtet 

Årsmøtet er Norsk gestaltterapeutforenings 
øverste myndighet. Samtlige medlemmer har 
adgang til årsmøtet. Medlemmer som er 
forhindret fra å delta, kan stemme ved å gi 
skriftlig fullmakt til et annet medlem. 
Prinsipielle saker som vedrører foreningens 
funksjon og arbeidsform, skal behandles på 
årsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme 
saker til årsmøtet, oversender disse til styret 
senest 10 uker før årsmøtet. 

8 Årsmøtet 

Årsmøtet er Norsk gestaltterapeutforenings 
øverste myndighet. Samtlige medlemmer har 
adgang til årsmøtet. Medlemmer som er 
forhindret fra å delta, kan stemme ved å gi 
skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ved 
digitale valg bortfaller bruk av fullmakt. 
Prinsipielle saker som vedrører foreningens 
funksjon og arbeidsform, skal behandles på 
årsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme 
saker til årsmøtet, oversender disse til styret 
senest 10 uker før årsmøtet. 

 

8.5 Retningslinjer for behandling av klager §12.2 FER overtar saken 

Faglig etisk råd (FER) ønsker med denne endring å gi FER anledning til å FER vurdere hvorvidt 
det er grunnlag for å iverksette klagesak. Det oppstår til tider situasjoner der det ikke er en 
formell klage som utløser at FER iverksetter klagesak. I et slikt tilfelle er ikke kriteriene i 12.2 
dekkende.  

Nåværende tekst Endringsforslag 
12.2        FER overtar saken 

Dersom FER får informasjon som tyder på 
at et medlem av NGF har brutt NGFs 
etiske prinsipper, kan FER sette i verk 
klagesak på egne vegne. Dette kan skje 
der klager ikke har vektlagt forholdet i sin 
klage, der klager trekker saken, der klager 
kun vil løse saken i minnelighet eller der 
klager ikke selv kan være part i saken av 
personvernhensyn. FER trer da inn som 
klager i saken. 

 

12.2        FER iverksetter klagesak. 

Dersom FER får informasjon som tyder på 
at et medlem av NGF har brutt NGFs 
etiske prinsipper, kan FER sette i verk 
klagesak på egne vegne. FER trer da inn 
som klager i saken. 

 

 

Styret i NGF ønsker å stille følgende motforslag: 

Styret i NGF ønsker å beholde ordlyden i klageordningen slik den står i dag. Dette for å sikre at 
klagesaker ikke startes på grunnlag av annenhånds opplysninger og rykter.  

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


 
 

NGFs årsmøte 2022 
 
 

 

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

44 

Nåværende tekst Endringsforslag 
12.2        FER overtar saken 

Dersom FER får informasjon som tyder på 
at et medlem av NGF har brutt NGFs 
etiske prinsipper, kan FER sette i verk 
klagesak på egne vegne. Dette kan skje 
der klager ikke har vektlagt forholdet i sin 
klage, der klager trekker saken, der klager 
kun vil løse saken i minnelighet eller der 
klager ikke selv kan være part i saken av 
personvernhensyn. FER trer da inn som 
klager i saken. 

Ingen endringsforslag – styret ønsker å 
beholde ordlyden slik den står i dag.  

 

 

8.6 Etiske prinsipper for gestaltterapeuter 

FER ønsker å endre ordlyden i forordet til etiske prinsipper ved å flytte første setning i 
klageadgangen til første avsnitt i hensikten.  

Nåværende tekst Endringsforslag 
Hensikt 
Disse prinsippene er utformet i den hensikt at 
de skal: 
Tjene som støtte for alle medlemmer av NGF i 
etiske spørsmål. 
Beskytte klienter mot uhensiktsmessig 
og/eller skadelig intervensjon. 
Anvise normer for etisk og faglig forsvarlig 
samspill mellom gestaltterapeuter og 
eventuelt annet personell. 
Skape og opprettholde tillit til gestaltterapi. 
 
Klageadgang 
Prinsippene er bindende for alle medlemmer 
av NGF. Om et medlem av NGF har handlet i 
strid med disse etiske prinsippene, kan 
vedkommende innklages til NGF. Jamfør NGFs 
retningslinjer for behandling av klagesaker. 
De etiske prinsippene vil være grunnlaget for 
vurdering av klagen. 

Hensikt 
Prinsippene er bindende for alle medlemmer 
av NGF.  
Disse prinsippene er utformet i den hensikt at 
de skal: 
Tjene som støtte for alle medlemmer av NGF i 
etiske spørsmål. 
Beskytte klienter mot uhensiktsmessig 
og/eller skadelig intervensjon. 
Anvise normer for etisk og faglig forsvarlig 
samspill mellom gestaltterapeuter og 
eventuelt annet personell. 
Skape og opprettholde tillit til gestaltterapi. 
 
Klageadgang 
Om et medlem av NGF har handlet i strid med 
disse etiske prinsippene, kan vedkommende 
innklages til NGF. Jamfør NGFs retningslinjer 
for behandling av klagesaker. De etiske 
prinsippene vil være grunnlaget for vurdering 
av klagen. 
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 Fastsetting av neste års kontingent 
 

Styret legger fram følgende forslag om kontingent-økning:  
 
Kontingent 2022 – kontingenten for 2022 holdes uforandret for alle medlemskategorier 
Kontingent 2023 – kontingenten for 2023 økes med kr 150,- for alle medlemskategorier 
 

 Fastsetting av neste års økonomiske støtte til lokale lag 
 

Styret legger fram følgende forslag om neste års økonomiske støtte til lokale lag. 
Økonomiske støtte til lokale lag 2022 holdes uforandret (kr 5.000,-) for alle lokale lag 
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 Valg ved valgkomiteen 
 
Innstilling fra valgkomité 

Styret 

Leder: Eli Gabrielle Borchsenius (ny) 

Styremedlem: Liv Torun Begby Vadum (gjenvalg) 

Styremedlem: Gunn Helen Stieng (gjenvalg) 

Styremedlem: Ingvild Rød (gjenvalg) 

Faglig etisk råd (FER) 

Marte Malme (ny) 

Trine Merete Edler-Woll (gjenvalg) 

Valgkomitéen 

Erik Tresse (ny) 

Kandidatenes biografier 

Eli Gabrielle Borchsenius 

Å si ja til å stille til valg som leder av Norsk Gestaltterapeut Forening føles som å si ja til å 
komme helt på innsiden igjen i det faget og det fagmiljøet jeg har mitt hjerte i! 

Som mange av dere vet, var jeg i fem år rektor på NGI. Erfaringene derfra har ført til at jeg har 
et godt nettverk i det norske gestaltmiljøet. Jeg er selv utdannet gestaltterapeut fra GA, det 
svenske instituttet, og har derfor også et godt nettverk i Sverige. Etter grunnutdanningen 
gjennomførte jeg to års videreutdanning med fokus på psykopatologi på gestaltgrunn i regi av 
det italienske instituttet ledet av Margherita Spagnuolo Lobb. Der deltok gestaltterapeuter fra 
nær sagt hele Europa, noe som i seg selv var veldig inspirerende og ga meg et bredt europeisk 
nettverk.  

Som rektor på NGI hadde jeg i tillegg utstrakt kontakt med EAGT. Jeg poengterer dette fordi jeg 
tenker at det å ha venner og kjente i mange og ulike gestaltfagmiljøer i inn- og utland vil gi 
næring til arbeidet som leder i NGF. 

Av relevante arbeidserfaringer kan jeg nevne at jeg i ti år var redaksjonssjef i Gyldendal. Der 
jobbet jeg med utgivelser til universitet og høyskoler innenfor psykologi, pedagogikk og 
helsefag. Etter det var jeg HR-sjef i et stort advokatfirma et par år, fram til jobben som HR-sjef i 
Operaen ble lyst ledig. Og hurra, den fikk jeg! Det ble mange spennende år med å flytte den 
gamle Operaen inn i nytt hus. Organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og endringsledelse 
er noen viktige stikkord her. Og det aller viktigste, – gleden over å jobbe sammen med 
fantastiske fagfolk innen utrolig mange disipliner som kom fra 35 ulike land. 
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Mens jeg var i Operaen ble det veldig tydelig for meg at jeg ville bli gestaltterapeut. Fra før er 
jeg utdannet Cand. Paed. Dvs. at jeg har embetseksamen i pedagogikk fra Universitetet i Oslo 
med spesialisering innen pedagogiskpsykologisk veiledning. Min hovedoppgave skrev jeg om 
utvikling av emosjonell tilknytning hos spedbarn. 

Jeg er også sertifisert gestaltveileder fra NGI og har drevet egen praksis som gestaltterapeut og 
-veileder i mange år.  

I perioder har jeg jobbet som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten for 
ungdomstrinnet og videregående skole. Innimellom har jeg undervist på grunnutdanningen på 
GA. I dag har jeg privat praksis i Sandvika med kontor ikke langt fra NGI. 

Privat er jeg gift og har barn og barnebarn pluss to hunder som jeg bruker mye tid på. 

Jeg har fulgt arbeidet til styret i NGF de siste årene. Jeg har registrert at styret under ledelse av 
Hélène Fellmann har jobbet veldig bra. Og jeg er imponert over det flotte tidsskriftet vårt! 

Det er med ydmykhet jeg håper, sammen med resten av styret, å kunne videreføre det viktige 
arbeidet med å sikre høy kvalitet i det norske gestaltfagmiljøet, jobbe for at vi skal kunne 
arbeide uten MVA og være en inspirerende og trygg forening for medlemmene. 

Jeg er stolt av å være gestaltterapeut og vil gjerne få lov til å bidra med å lede NGF inn i en god 
framtid. 
 

Liv Torun Begby Vadum 

Veileder og Gestaltterapeut MNGF, Horten, Vestfold og Telemark. 

Jeg har jobbet i NGF sitt hovedstyre i en periode, og fortsetter gjerne neste periode også. I det 
daglige driver jeg egen praksis som gestaltterapeut og veileder med kontor i Holmestrand, i 
tillegg til å arrangere kurs/foredrag og workshops. Jeg jobber digitalt og med fysiske 
møteplasser både som terapeut, veileder og kursarrangør. 

Det er viktig for meg å bidra til å skape møteplasser for faglig utvikling, og det passer meg godt 
å ha vært ansvarlig for arrangementer i regi av hovedforeningen denne perioden. Dette er en 
oppgave jeg gjerne fortsetter med. I tillegg har jeg hatt gleden av å være lokallagenes 
kontaktperson i hovedstyret, og har blitt bedre kjent med lokallagenes ledere og hva som rører 
seg hos dem. 

Jeg tror på at vi er bedre sammen enn hver for oss, og det er min hovedmotivasjon for å ønske 
fortsatt verv i hovedstyret. 
 

Gunn Helen Stieng 

Hvorfor sier jeg ja til gjenvalg i NGF sitt styre? 

Jeg har sittet i nåværende styre i 4 år og sier ja til å stille på nytt for en 2-årsperiode. Grunnen 
til det er at jeg ønsker at styret skal fortsette i det "sporet" vi har startet på. Det handler om å få 
kontinuitet i styret videre, da flere av de som ble valgt inn i fjor er nye. Det vil bli et stort 
tomrom etter Hélène Fellmann og jeg tror at det er viktig at noen sitter med "historien" videre. 
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Jeg er opptatt av mva-saken og at NGF skal framstå som en profesjonell forening som også kan 
bidra med nødvendig dokumentasjon og forskning, slik at vi kan markere oss som en sterk 
forening i det "alternative" landskapet. 

Om meg: 

Jeg har praktisert som gestaltterapeut i Trondheim siden 2004. Gikk ut fra grunnutdanningen i 
2006, tok etterutdanning i 2015 og veilederutdanning i 2019. Jeg jobber mest med par, men har 
også en god del individualterapi i min deltidspraksis. Min hovedjobb er i Skatteetaten der jeg 
jobber med leder-, organisasjons- og medarbeiderutvikling. 
 

Ingvild Rød 

Jeg heter Ingvild Rød og jobber fulltid som gestaltterapeut i egen praksis i Asker. Min bakgrunn 
er økonomiutdannelse, og arbeidserfaring gjennom mange år med administrasjon, revisjon og 
regnskap. Siste styreperiode 2020/2021 i NGF har jeg sittet som økonomiansvarlig og 
nestleder i styret, og stiller til gjenvalg med en intensjon om å fortsette med økonomiansvaret 
og jobbe kontinuerlig for å sikre gode rutiner og fornuftig disponering av foreningens økonomi. 
 

Marte Malme 

Jeg er gestalt psykoterapeut MNGF, 45 år, mor til to og gift. 

Jeg er videreutdannet innen Ruella Franks Developemental Somatic Psychoterapy og er under 
en sertifiseringsprosess som gestaltveileder. Jeg jobber med individuelle klienter og par i sin 
praksis i Kongensgate 16 i Oslo. 

Med meg har jeg erfaring som rådgiver på fylkes-, kommune- og statlig nivå med strategi og 
utvikling innen scenekunst og kultur. I bunnen er jeg teaterpedagog med lang praksis innen 
kunstnerisk og pedagogisk ledelse. 

Videre har jeg styreerfaring som leder for Nesodden kulturråd. 

Jeg er engasjert i spørsmål rundt etisk praksis som terapeut og ønsker å lære mer. Gjennom et 
verv i FER håper jeg å kunne være en god støttespiller for medlemmer og styret og ikke minst å 
bidra til videre dialog rundt faglig-etiske spørsmål. 

Nøkkelkompetanse: 

· Psykoterapi og veiledning 

· Kunst- og kulturkompetanse 

· Strategisk kompetanse 

· Styrekompetanse 

· Prosjektledelse 
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Trine Merete Edler-Woll 

Fagutvikling, etikk og profesjonalitet er noe som står mitt hjerte veldig nær, og jeg har hatt stor 
glede av å få være medlem i FER de siste tre årene. Jeg opplever også at jeg med min bakgrunn 
har mye å bidra med i et slikt utvalg. 

Nå står jeg på valg, og jeg stiller veldig gjerne opp en ny periode i FER. 

Jeg ble utdannet gestaltterapeut ved NGI våren 2018, og har hatt fulltidspraksis som 
gestaltterapeut siden juni 2018. 

Jeg har kontor i Helgeroa, syd i Vestfold, hvor jeg tar imot barn, ungdom, voksne og par i terapi. 
Da jeg i stor grad jobber med mennesker med komplekse problemstillinger og hjelpebehov, har 
jeg mye erfaring med samarbeid med fastleger, NAV, DPS, akutt psykiatrisk, 
spesialisthelsetjenesten m.m. 

Jeg er fra tidligere autorisert sykepleier, har lederutdannelse ved BI og noen vekttall i juss. Jeg 
har også etterutdanning i traumeterapi, og har tatt 1 år ved videreutdanningen for 
gestaltterapeuter ved NGI. 

Fra tidligere har jeg arbeidserfaring fra både det offentlige helsevesen (psykiatri, 
kreftbehandling, palliasjon og fagutviklingsprosjekter), som leder for og deltager i prosjekter i 
regi av Helsedepartementet (ivaretakelse av døende, og spiseforstyrrelser), og fagledelse innen 
privat næringsliv (innen helse). 
 

Erik Tresse 

55 år, gestaltterapeut og veileder MNGF. Jeg har drevet praksis i Oslo siden 2014, tidligere 
redaktør av fagmagasinet GESTALT og erfaringskonsulent med pårørendeerfaring i psykiatrien. 
Underviser psykologer og Leger i spesialisering i brukermedvirkning og pårørendearbeid, og er 
opptatt av at det eksistensielle fenomenologiske perspektivet gestaltterapien har, kan bidra i 
det større psykoterapeutiske feltet. 

 

 

For valgkomitéen 

Ann Kunish og Birgitte Gjestvang 

 

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

	5 Årsberetninger og regnskap
	5.1 Årsberetninger fra styret, FER, PFO-utvalget og lokallag
	5.1.1 Godkjenning av årsberetning fra styret
	5.1.2 Årsberetning for Faglig etisk råd 2021
	5.1.3 ÅRSBERETNING FRA PFO-UTVALGET 2021
	5.1.4 Årsberetning 2021 fra NGF Innlandet
	5.1.5 Årsberetning 2021 fra NGF Rogaland
	5.1.6 ÅRSBERETNING FRA NGF Trøndelag
	5.1.7 Årsberetning fra NGF Vestfold og Telemark
	5.1.8 Årsberetning fra NGF Vestland


	6 GODKJENNING AV DET REVIDERTE REGNSKAPET FOR 2021
	6.1 NGF årsregnskap 2021
	6.2 Revisjonsberetning 2021

	7 Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode
	7.1 HANDLINGSPLAN FOR 2022 – Styret i Norsk gestaltterapeutforening
	7.2 Forslag til budsjett for 2022

	8 Behandling av innkomne saker
	8.1 § 4.6 Registrering som praktiserende gestaltterapeut – PFO krav – Kat F
	8.2 § 6.1. Etablering og drift av lokale lag
	8.3 § 6.2 Økonomi
	8.4 § 8 ÅRSMØTE
	8.5 Retningslinjer for behandling av klager §12.2 FER overtar saken
	8.6 Etiske prinsipper for gestaltterapeuter

	9  Fastsetting av neste års kontingent
	10 Fastsetting av neste års økonomiske støtte til lokale lag
	11 Valg ved valgkomiteen

