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Protokoll fra NGFs årsmøte 2022 
 

Fredag 11.3. kl 18 – Heldigitalt på Teams 
Leder Hélène Fellman ønsket velkommen til årsmøtet. Liv T. B. Vadum introduserte Hanne 
Hostrup. 

Hanne Hostrup innledet med foredraget «Keep it Simple». Foredraget var på ca. 30 minutter, 
med efterfølgende dialog med tilhørerne.    

Selve årsmøtet ble avholdt kl 19:00-21:37 

Saksliste  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent av årsmøtet. Det ble opplyst at det kom inn en sak fra FER 
etter fristen som ikke ble tatt med. Saken behandles på årsmøtet i 2023.  
 

2. Oppnevning av ordstyrer 

Rolf Aspestrand takket ja til å være ordstyrer; årsmøtet godkjente dette. 

3. Oppnevning av referent 

Ann Kunish var referent. Det var cirka 78 (innledende foredrag)/69 (årsmøte) deltakere.  
Nøyaktig antall er umulig å fastslå, ettersom medlemmer logget seg av og på underveis. To 
medlemmer gav seg til kjenne som studentmedlemmer i møtechatten. 

4. Oppnevning av to medlemmer til å signere protokollen 

Hans Petter Frydenberg og Laila Vågenes sa seg villig til å signere protokollen elektronisk. 
Valgmetode: Valg av medlemmer til styre og komiteer blir gjort ved akklamasjon. Ved stemming 
over innkommende saker benyttet medlemmer seg av digital håndsopprekning. 
 
Tellekorps var Hans Petter Frydenberg og Elisabeth Sæther. 
 
Ordstyrer Rolf Aspestrand takket alle som fortsetter i sine verv, medlemskoordinator Sissel 
Meland og redaktør i Gestaltterapeuten Per Terje Naalsund samt tidligere redaktører Elisabeth 
Sæther, Vibeke Visnes, Erik Tresse og Nora Astrup Dahm. De som fratrer ble også takket: leder 
Hélène Fellman, leder i FER Ketil Melhus, som også har bidratt til profesjonalisering av våre 
digitale løsninger og Eli Gabrielle Borchsenius som går ut av valgkomitéen. 
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5 Årsberetninger  
 

Det ble tatt som en forutsetning at alle hadde lest årsberetningene på forhånd.  

 

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

5.1.1 Godkjenning av årsberetning fra styret 

Vedtak: Årsberetning fra styret ble enstemmig godkjent. 

 

5.1.2 Godkjenning av årsberetning fra FER 

Vedtak: Årsberetning fra FER ble enstemmig godkjent. 

 

5.1.3 Godkjenning av årsberetning fra PFO-utvalget 

Kommentarer og spørsmål: 

Kurset Gestaltterapi med barn, avholdt av Hans Petter Frydenberg, falt ut av årsberetningen.  

Vedtak: Årsberetning fra styret ble enstemmig godkjent med kommentaren over. 

 

5.1.4 Alle lokallagene 

Alle lokallagene har levert årsberetning til orientering; disse ble gjennomgått uten at det forekom 

spørsmål. Formelt sett leveres de til styret og skal ikke godkjennes av årsmøtet.  

Kommentarer og spørsmål: 

Det ble kommentert at det er gledelig at foreningen har aktive lokallag. 

 

6 Godkjenning av regnskapet for 2021 
 

Økonomiansvarlig Ingvild Rød gjennomgikk hovedtrekk i regnskapet. Foreningen har penger på bok og 

resultatet viser et lite overskudd. 

Kommentarer og spørsmål: 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet eller revisjonsberetningen andre enn 
takknemlighet som ble uttrykt for jobben som er gjort.  

Vedtak: Regnskapet og revisjonsberetningen ble godkjent av årsmøtet. HPF
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7 Godkjenning av budsjett og handlingsplan for kommende periode 
7.1 Handlingsplan for 2022 
 

Hélène Fellman gikk gjennom handlingsplanen for 2022 og ba om innspill fra medlemmene.  

Kommentarer og spørsmål: 

• Det var noen kommentarer til formuleringen av sak 8 i handlingsplan for 2021, ettersom det 
ikke ble sendt ut på høring. 

• Det ble ytret støtte for utredning av organiseringen av oppgaver i medlemskoordinatorrollen, 
ettersom denne rollen er en av foreningens største utgiftsposter. 

• Det ble ytret støtte for foreningens politiske engasjement. 
• Det ble opplyst om at Andrei Yudins etternavn (delmål 2) var stavet feil. 
• Det ble opplyst i respons til et spørsmål om at nettsiden gestaltterapeuten.no ønsker alle bidrag 

velkomne. 
• Det ble spurt om hvorvidt lokallagene skal få undersider på foreningens webside. 
• Det ble stilt spørsmål om hva menes med ordet "anerkjennelse" i overskriften til delmål 4. 

Alternative formuleringer som ble foreslått: "tydeliggjøre", "arbeide for å gjøre gestaltterapien 
kjent", "arbeide for økt brukt av gestaltterapi i psykisk helse" og "Gestaltterapi er en del av 
terapi tilbudet innen det offentlige psykiske helsevesenet". Det ble også påpekt at punktet kan 
oppfattes som et tiltak fremfor et mål. Det ble nevnt at Årboka 2022 skal handle om nettopp 
dette og bidrag er velkomne.  

Vedtak: Handlingsplanen ble godkjent av årsmøtet med de kommentarene. 

 

7.1 Budsjett for 2022 
 

Økonomiansvarlig Ingvild Rød gikk gjennom budsjettet.  

Kommentarer og spørsmål: 

Det ble stilt spørsmål om lokallagene kan søke refusjon for reisekostnader i forbindelse med 
arrangementer. Det kan kun søkes støtte for reisekostnader for to arrangementer, ettersom det er tenkt 
at ett av de tre arrangementene som skal finne sted skal være med lokale krefter. 

Vedtak: Budsjett for 2022 ble enstemmig godkjent. 
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8 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. 

Vedtak: Forslaget er godkjent med 1 avstående stemme. 

 

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.  

Kommentarer og spørsmål: 

Det ble stilt spørsmål om hvorvidt medlemmer kan høre til flere enn ett lokallag. Styret har gått ut fra 
medlemmets bosted (adressen medlemmet selv melder inn i foreningen), og stemmerett har vært en 
viktig faktor fordi den er knyttet teknisk til bosted. Det ble påpekt at dette utelukker at medlemmer ikke 
kan være med i lokallag der vedkommende jobber i de tilfellene medlemmet jobber et annet sted enn 
bostedet.  

Vedtak: Styret trekker saken og jobber med videre utreding av forslagets konsekvenser. 

 

8.3    § 6.2 Økonomi  
Styret ønsker med denne endringen å sikre tydelighet i relasjon til lokallagene. 

Vedtak: Forslaget er enstemmig godkjent. 

 

8.4    § 8 ÅRSMØTE 
Styret ønsker med denne endringen å sikre tydelighet om mulighet for bruk av fullmakter ved digitale 
valg.  

Kommentarer og spørsmål: 

Det ble kommentert at dette ikke sidestiller digitalt og fysisk valg og kan komme i veien for en 
demokratisk prosess. I tillegg er det erfaringsvis flere medlemmer til stede når årsmøter er digitale. 

Vedtak: Forslaget trekkes. Styret jobber videre med å finne et fullverdig digitalt system for å avgi 
stemmer. 

 

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 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.  

 

Styret i NGF stilte 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.  
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Styret og FER har i ettertid blitt enige om et tredje forslag som de fremmer som benkeforslag: setningen 
"(eksemplene er ikke uttømmende)" legges til teksten. 

Vedtak: De to opprinnelige motforslag trekkes. Benkeforslaget er godkjent med to stemmer imot og to 
avstående stemmer, med kommentar om at ordlyden i avsnittet bør gås gjennom av FER for å sikre 
tydelighet. 

 

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.  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

9 Fastsetting av neste års kontingent 
 

Styret legger fram følgende forslag om kontingent-økning:  
 
1. Kontingent 2022 – kontingenten for 2022 holdes uforandret for alle medlemskategorier 
Kommentarer og spørsmål: 

Det ble spurt om pengebeløpet som er på bok (1,3 million). Det ble påpekt at dette beløpet går nedover 
og at beløpet sikrer normal drift. 

Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt. 

 
2. Kontingent 2023 – kontingenten for 2023 økes med kr 150,- for alle medlemskategorier 
Kommentarer og spørsmål: 

"...for alle medlemskategorier" strykes fra forslaget ettersom økning kun gjelder MNGF-kategorien. De 
andre kategoriene er et prosentvis beløp av MNGF-kategorien. 

Vedtak: Forslaget er godkjent med 5 stemmer imot og 1 avstående stemme. 

 

10 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 
 
Vedtak: Forslaget er enstemmig godkjent. 
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11 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) 

 

Vedtak: Alle kandidatene ble valgt og gjenvalgt ved akklamasjon. 

Ann Kunish takket på vegne av valgkomitéen avgåtte styre- og komité-medlemmer samt de som 
fortsetter i sine verv. 

 

 

Hans Petter Frydenberg (Mar 25, 2022 10:49 GMT+1)
Hans Petter Frydenberg

Hans Petter Frydenberg
Mar 25, 2022

Laila Vågenes (Mar 27, 2022 17:33 GMT+2)
Laila Vågenes

Mar 27, 2022

Laila Vågenes
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