
Referat fra generalforsamling i Norsk forening for familieterapi.

Torsdag 3. februar 201I.
5L medlemmer tilstede.

l. Valg av dirigent, to referenter og to medlemmer til å undervskrive protokollen fra

generalforsamlingen

Dirigent: Susanne Walther'
Referenter: Stine Stockfleth og Randi Bagge

Undertegne protokollen: Margrete wiede Aasland, Shartan Simoons

Dagsorden godkient-

2. Styrets årsberetning for 2010

Marianne Bie leser årsberetning 2010'

Kommentar: Familieenheten i Drammen har også kontakt med institusjon i Litauen. Det ble

redegiort for dette arbeidet som også er i samarbeid med norsk Baltisk forening'

Godkient.

3. Årsregnskap 20L0 i revidert stand

Pål Abrahamsen redegiør for regnskapet'

Kommentar:Kanfondetståpåkapitalkonto.PAtarmedsegdet.
Godkient.

4. Styrets virksomhetsplan 2011 - 2013'

Marianne Bie leser virksomhetsplan 2010 og handlingsplan 201 1 - 2013 '

Kommentar, Virtro-ft"tsplanen kan komme til å måtte utvides hvis sak 13 vedrørende

autorisasj onsordninger blir vedtatt'

Styret deltar pa nordidk kongress i visby, august 2011'

Godkient.

5. Fastsettelse av budsj ett20ll og medlemskontigent 2012.

Pål Abrahamsen legger fram budsjett, muntlig, siden selve budsjettet ikke er inne på data'

Det er et budsjett i bålanse. Budsjåttet er i hoiedsak som i 2010, med unntak av at data investering gav et

underskudd i 2010. Dette skjer ikke i 2011. En usikker post er 100.000 kr fra Helsedirektoratet' Ber om

godkjent budsjettet med revidering og at det legges ut på nett'

Kommentar: Det kommenteres at deier positirt at NFFT har engasjert seg i Nordkallottprosjektet.

Godkient

6. Årsberetning og regnskap fra fondstyret'

Bente Barstad legger fram årsberetning'

Pål Abrahamsen legger fram regnskap'

Godkjent.

7. Valg av leder fot2 hr

Gjenvalgavlederfortonyeår'MarianneBievalgtvedakklamasjon.



8. Valg av 2 styremedlemmer for2 hn

Bente Barstad og Allan Ettrup er ikke på valg. De sitter et år til'
Jannike Tindberg på gienvalg for 2 nye år som styremedlem. Gjenvalgt ved akklamasjon.

Arne Kallekleiv på giinvalg for 2 nye år som styremedlem. Gjenvalgt ved akklamasjon.

9. Valg av 3 vararepresentanter for 1 år.

Jarle Svardal på gienvalg for 1 nytt år. Gjenvalgt ved akklamasjon.

Siv Myhra på gfenvalg for I nytt år. Gjenvalgt ved akklamasjon'

Alicia Kolkowska valgt for 1 år.

10. Valg av valgkomite

Liv Ristvedt tar gienvalg som leder.

Hans Christian Michaelsen valgt som medlem'

Jon Middelborg valgt som medlem.

11. Valg av revisor

Vardenes revisor kontor gienvelges'

12. Valg av I fondsstyremedlem for 2 år.

Rikke Helmer velges for 2 nYe år.

Randi Bagge sitter 1 år til'

13. Innkommet forslag til vedtak vedrørende autorisasjonsordninger

Gruppe ved Rolf Sundet legger fram forslag til vedtak:

G-pp" lt". b*tåttav R"tf Sr.d"t, Ame Andersen, Bente Lindbæk, Lillian Kallesten, Hilary

Wongraven, Hans Christian Michaelsen, Per Jensen'

Styret kom med motforslag.

Endeliq forslag til vedtak:
R"gl"* f"r aulorisasjon er under revisjon i Norge og vi må melde oss på som deltakere i denne

prÅ"r."n. Med bakgrunn i dette melder NFFT * ved styreleder sitt engasjement til
myndighetene for å bidra inn i dette arbeidet'

Generalforsamlingen nedsetter en arbeidsgruppe og styret utarbeider et mandat. Mandatet omhandler

at arbeidsgruppu i'idr* til en arbeid*pror.ir ios myndighetene om en autorisasjonsordning for

familieteraPeuter.

Skriftlig avstemning: 46ia,Z blanke stemmer'

Informasjonssaker

Hans Christian Michaelsen redegiorde fra NFTO'
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