STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN FEBRUAR 2012 – FEBRUAR. 2013
STYRET
I inneværende periode har styret hatt følgende sammensetning:
Leder
Marianne Bie (2011 – 2013)
Styremedlemmer
Nestleder og forskningskontakt:
Medlemsansvarlig:
Leder av årskonferansekomiteen:
Webansvarlig:
Varamedlemmer:
Jarle Svardal (2012 – 2013)
Siv Merethe Myhra (2012 - 2013)
Alicja Olkowska (2012-2013)

Bente Barstad (2012– 2014)
Arne Kallekleiv (2012 – 2014)
Jannicke Tindberg (2011-2013)
Allan Ettrup Hansen (2010 – 2012)

METAFORUMS REDAKSJON:
Kari Yvonne Kjølås
Pål Abrahamsen
Hilde Ingebrigtsen
DAGLIG LEDER:

Styremedlem Allan Ettrup Hansen

STYRETS ARBEID
De valgte styre- og varamedlemmer samt Kari Kjølås fra Metaforums har deltatt på
styremøtene.
Det har vært avholdt 8 ordinære styremøter og 2 styreseminar i denne perioden. Til sammen
har styret behandlet 62 saker i tillegg til drøftinger på styreseminarene.
Året har vært preget av å få til en god kontinuitet og drift av NFF-s aktiviteter. En særlig
innsats har vært gjort for å legge til rette for å skille ut sekretariatsfunksjoner og etablere
kontorlokaler for foreningen.
Følgende har vært hovedmålsettinger for styrets arbeid:
 Å stimulere til kontakt og aktivitet blant medlemmene;
 Å opprettholde foreningens tradisjonelle virksomhet på en slik måte at både
kontinuitet og fornyelse blir ivaretatt. I sitt arbeid er styret opptatt av å holde
diskusjonen levende om hva slags forening NFFT kan være for medlemmene.
 Å arbeide med forskningsoversikt og forskningsnettverk innen familieterapi
 Å delta i samarbeid med Nordkalottenprosjektet
 Å planlegge EFT grunnkurs 21.-24.mai 2012.
 Å arrangere EFTA/NFTO møte i Oslo 2012
Styret har fortsatt å arbeide i underkomiteer i forhold til de mest arbeidskrevende sakene
som Årskonferansen, Førjulsseminaret, Systemisk Kafé i Oslo og arrangement av
EFTA/NFTO møte i Oslo.
Styreleder har deltatt i gruppen nedsatt av generalforsamlingen 2011, som utreder
muligheter for sertifiseringsordning for familieterapeuter.
Se NOTER siste side for oversikt over medlemmer av underkomiteer.
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Det er 813 betalende medlemmer i 2012. Nedgangen skyldes sannsynligvis overgangen til
epostfaktura og at den var lite synlig i eposten til mottakerne. Vi fikk en del nye innbetalinger
da vi purret i september og ytterligere noen da vi sendte mail til dem som ikke hadde betalt i
desember. Vi vil endre rutinene i år bl.a. med oppfølging på mail før Vettre.
ARRANGEMENTER
NFF-s ÅRSKONFERANSE PÅ VETTRE.

Styret hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av NFF-s 29. årskonferanse, 08 –
10. februar 2012, som vanlig på Thon Hotell. Temaet for konferansen var ” Familie og
familieterapi i sen moderne tid”.
Plenumsforelesere onsdag var ved: Anne Kyong Øfsti, Familieterapeut og 1. amanuensis
ved Diakonhjemmets høgskole og Jim Sheean, Professor 2, veileder, gjesteforeleser ved
Diakonhjemmets høgskole. Direktør ved Familieterapiutdanningen ved Mater Misericordia,
University Hospital, Dublin. Plenumsforelesere fredag var ved:
Dion Sommer, Professor i utviklingspsykologi ved Aarhus universitet og
Wiencke J. Seltzer, spesialist i klinisk psykologi, Dr. Philos, universitetet i Bergen.
Det ble presentert 11 workshops av medlemmene.
Det ble arrangert 2 systemiske dialoger: Egil Øritsland i dialog med Kirsti Haaland, og
Dagfinn Mørkrid Thøgersen i dialog med Ellen Vokes.
Generalforsamlingen ble avholdt torsdag 9. februar.
Geir Langslet og Christine Meyer sto for musikalsk underholdning.
Systemisk Kafé
Systemisk kafé arrangeres i stadig flere byer, arrangert av medlemmene rundt om i landet.
Det har vært arrangert 3 systemiske kafeer i 2012.
12 januar, Bruce Wampold intervjuet av Rolf Sundet, sted: Litteraturhuset i Oslo.
30 mai, Trude Finseth i samtale/improvisasjon/historiefortelling med Arve Bjelland, sted_
Soria Moria på Torshov.
13 desember, Astrid Johnsen og Vigdis Wie Thorsteinsson, intervjuet av Morten Hammer,
sted: Litteraturhuset i Oslo.
Førjulseminar i Gamle Logen.
Det 15. førjulsseminaret fant sted 6. og 7. desember 2012, som vanlig i Gamle Logen i Oslo.
Ansvarlige for planlegging og avvikling var Metaforums redaksjon, ved Kari Yvonne Kjølås
sammen med medlemmer av styret i NFFT. Denne gangen også i nært samarbeid med
redaksjonen i Fokus på familien, ved Ella Kopperud, Hans Christian Michaelsen og tidligere
redaktør Inger Ulleberg, som valgte å feire sitt 40årsjubileum som førjulsseminar i Logen:
Vi er stolte over å ha fått være vertskap for jubilanten. Ca. 180 påmeldte og gjester deltok på
seminaret - og ca. 80 personer deltok på middagen der et 30talls gjester var spesielt invitert
av Universitetsforlaget sammen med ordinært påmeldte deltagere.
Årets forelesere var, Geir Lundby, Magnus Ringborg, Susanne Bragmann, Anne Øfsti, Svend
Aage Rasmussen og Finn Skårderud. Alle utvalgt av redaksjonen i Fokus.
Musikalske innslag og gode talere bidro til å skape en god ramme og fin stemning.
Vi takker alle aktører for innsatsen.
Arrangementet forventes å gi et visst overskudd utover de budsjetterte 20.000,-
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Juniseminaret
Det 29. Juniseminaret ble arrangert på Sommarøy ved Tromsø 18.-20.juni 2012 av
Nordkalottenprosjektet i samarbeid med NFFT. Det var 150 deltakere fra hele Norden.
Plenumsinnledere var: Jakko Seikkula, Anne Hedevig Vedeler, Holger Hole og Anders
Lindseth.
INTERNASJONALT SAMARBEID
Norden
Styret legger vekt på å fortsette det nordiske samarbeidet som er etablert og opplever å ha
nær kontakt med de nordiske foreningenes styrer.
Leder deltok på nordisk ledermøte i Reykjavik i mai. Sentrale temaer som ble drøftet var
samarbeid mellom de Nordisk familieterapiforeningene, forberedelser til den 10. Nordiske
Kongressen i Finland, posisjonen til familieterapi og systemisk praksis i våre respektive land,
felles erfaringsutveksling, utfordringer og målsettinger.
Europa
EFTA, den europeiske familieterapiorganisasjonen, er en paraplyorganisasjon med tre
underkamre, hvorav ett, NFTO, er organisasjonen for nasjonale familieterapiforeninger.
NFTO møte i Oslo 14.-17.juni
NFFT hadde ansvar for forberedelser og gjennomføring av møtet sammen med
Diakonhjemmet høgskole, der møtet ble holdt. Det var første gang det ble arrangert en
forskningsdag i tilknytning til NFTO møte, (Se pkt om forskning) Rolf Sundet holdt ved
åpningen av møtet en innledning om utbredelse og utvikling av familieterapi i Norge.
Disse innleggene ble svært godt mottatt av våre europeiske gjester. NFFT arrangerte også
en båttur med middag på fjorden med MS/Legend. Det ga gode rammer for sosialt samvær
og nettverksbygging. Deltakerne betalte en egenandel, men alt i alt gikk møtet med større
underskudd enn budsjettert.
Totalt sett var møtet svært vellykket og har bidradd til å fremme norsk familieterapi og norsk
forskning i Europa.
Sentrale diskusjonstema og erfaringsutveksling på NFTO og EFTA møtene dreide seg om
samfunnsmessige utfordringer for familieterapi i de representerte landene. Andre tema var
forskning og strategier for å styrke både de nasjonale foreningene og profesjonen vi
representerer.
Norsk og nordisk styremedlem i NFTO
Hans Christian Michaelsen er styremedlem i NFTO
Nordisk og internasjonalt
Styret var representert på den 20. IFTA konferansen i Vancouver, Canada.
METAFORUM
Metaforum - Norsk magasin for familieterapi / medlemsblad for NFFT - årgang 29, kom ut
med 4 nummer i 2012. Redaksjonen har også i år bestått av: Pål Abrahamsen og Hilde
Ingebrigtsen og Kari Yvonne Kjølås som ansvarlig redaktør.
Bladet er 2012 foreslått knyttet opp mot Redaktørplakaten (Se denne). Dette vil bli tatt videre
i 2013.
Bladet har økt jevnlig i innhold og omfang gjennom årene. Det er gledelig at stadig flere
bidrar med stoff til bladet. Bladet benytter seg også i noen grad av inviterte skribenter til
enkeltoppdrag. Det har også vært samtaler med et par av disse for å knytte dem mer fast til
redaksjonen.
En viktig målsetning for bladet har vært å formidle informasjon om hva som rører seg i vårt
fagfelt, spesielt innenlands og i Norden, men også internasjonalt, samt bidra til fagutvikling,
og utveksling av informasjon og meninger.

3

Styret anser bladet som et viktig bindeledd mellom styret og medlemmene - og medlemmer
imellom.
Bladet søker å dekke opp en del av utgiftene til drift gjennom annonser.
Det har også vært drøftet å selge enkeltnummer via NFF-s web-butikk.

NFFT-s webside og Facebook
Ambisjonen er fortsatt den samme som beskrevet tidligere år, at nfft.no skal være et levende
og oppdatert nettsted for medlemmene i foreningen og andre interesserte som søker
informasjon om dette fagfeltet. Mange følger oss på NFFT-s side på Facebook.
Forskningsarbeid
Styrets bidrag for å legge til rette for formidling av forskingsresultater, utveksling og
nettverksbygging har vært en pågående prosess, også inneværende år. Styret har vektlagt å
fremme og inkludere bidragsytere innen familieterapiforskning på seminarer, konferanser og
også systemisk kafé. Dette for å fremme spredning av forskningsresultater og som
inspirasjon og innspill til fagutvikling, så vel som til debatten om forholdet mellom klinikk og
forskning.
Når det gjelder invitasjonen til norske par- og familieterapeuter om deltagelse i det
europeiske forskningsforum basert på SCORE 15, er det så langt styre kjenner til ingen
norsk deltagelse.
Styret er opptatt av at det foregår mye viktig familieterapiforskning i Norge, som også burde
gjøres mer kjent for det europeiske familieterapimiljøet. Som ledd i dette arrangerte styret,
gjennom komiteen for EFTA/NFTO, en egen forskningsfagdag, med presentasjon av ulik
forskning fra det norske familieterapifeltet. Dette ble lagt i tilknytning det ordinære
EFTA/NFTO møtet, som ble gjennomført i Oslo 14-17, juni- 2012.
Styret har vært opptatt av å bidra til at NFF T’s medlemmer og andre skal få oversikt og
informasjon om norske forskningsprosjekter igjennom vår web side. I dette arbeidet trengs
det samarbeid og innspill fra aktørene innen forskningsfeltet, utenfor styret.
.
Fokus på familien
Styret har fortsatt samarbeidet med redaksjonen til ”Fokus på Familien” og
Universitetsforlaget som utgiver. Styreleder har deltatt på årsmøtet og representantskapet
som har vært ledet av Bente Barstad ved Modum Bad, som også er styremedlem i NFFT. Nå
har KF ved Birte Lunde overtatt ledelse av Representantskapet.
ØKONOMI OG REGNSKAP
Det er fortsatt utfordrende å håndtere regnskaps- og medlemssystemet vårt, som stadig byr
på nye problemstillinger. Det er gitt en del tilbakemeldinger til Mamut.
I 2012 endte vi opp med et par hundre færre medlemmer enn i 2011, og dermed 150.000 kr.
mindre inntekt. Vi vet ikke hva dette skyldes, men det kan virke som om det er en vanskelig
overgang fra faktura på papir til faktura på pdf pr. epost. Det er et håp om at dette vil bedre
seg, siden det både er veldig arbeidsbesparende og kostnadsbesparende i kraft av mindre
porto.
Det var budsjettert med et underskudd i 2012, hovedsakelig fordi NFFT i 2012 skulle være
vertskap for EFTA/NFTO møte. Størrelsen på dette underskuddet var under forutsetning av
at vi fikk støtte på 100.000 kr. fra Helsedirektoratet, slik vi har fått i mange år.. Det viste seg
at utgiftene ved EFTA/NFTO møtet ble litt mere enn forventet og vi fikk avslag på søknaden
vår til Helsedirektoratet. Dette så dermed ut til å kunne bli et katastrofalt år økonomisk sett,
med totalt 250.000 kr. mindre i forventet inntekt (150.000 mindre kontingent og 100.000
mindre fra Helsedirektoratet) og i tillegg et forventet underskudd på ca. 100.000 kr. Det gikk
heldigvis ikke så galt.
I skrivende stund er regnskapet hos revisor, men ser ut til å bli klart til generalforsamlingen.
Hvis resultatet blir som regnskapsfører forventer, ser det ut til å bli et meget godt resultat.
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Dette skyldes mye sparing fra styrets side og gode overskudd på arrangementer i løpet av
året. For detaljer vises til fremleggelse av årsregnskap på Generalforsamling torsdag 14.
februar 2013.

NOTER
1. Årskonferansen 2012 er forberedt av styremedlemmene Jannicke Tindberg, Siv Myhra,
Jarle Svardal og Alicja Olkowska
2. Systemisk kafé-komiteen i 2012 har vært: Jarle Svardal, Siv Myhra og Alicja Olkowska
fra styret og medlemmene Arve Bjelland Grov og Per Anton Slagsvold.
3. EFT-arrangementskomite
Jannicke Tindberg, Sissel Gran og Marianne Bie
4. Gruppe for å utrede sertifiseringsordninger
Rolf Sundet, Per Jensen, Hilary Wongraven og Marianne Bie
5. Arrangementskomité for EFTA/NFTO møte 2012
Hans Christian Michaelsen, Alicja Olkowska, Bente Barstad og Marianne Bie
12. februar 2013
For styret

Marianne Bie
Styreleder
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