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FEBR. 2011
STYRET
I inneværende periode har styret hatt følgende sammensetning:
Leder
Marianne Bie (2009 – 2011)
Styremedlemmer
Nestleder og forskningskontakt:
Medlemsansvarlig:
Leder av årskonferansekomiteen:
Webansvarlig:

Bente Barstad (2010– 2012)
Arne Kallekleiv (2009 – 2011)
Jannicke Tindberg (2009-2011)
Allan Ettrup Hansen (2010 – 2012)

Varamedlemmer
Sverre Christian Thoresen (2010-2011)
Jarle Svardal 2010 - 2011
Siv Merethe Myhra (2010 - 2011)

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

Pål Abrahamsen

STYRETS ARBEID

De valgte styre- og varamedlemmer samt Metaforums redaksjon og daglig leder har
deltatt på styremøtene.
Det har vært avholdt 8 styremøter og 2 styreseminar i denne perioden. Til sammen
har styret behandlet 59 saker.
Året har vært preget av å få til en god kontinuitet og drift av NFFTs aktiviteter. En
særlig innsats har vært gjort for å få operativt et nytt medlemssystem med nettbutikk.
Dette var på plass og i drift ved utgangen av 2010.
Aktiviteten i styret har vært høy og engasjementet stort. Følgende har vært
hovedmålsettinger for styrets arbeid:
• Å profilere NFFT både overfor nåværende og potensielle medlemmer, og 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 oppdatere og overføre medlemskartoteket til nytt medlems- og
faktureringssystem som letter og effektiviserer arbeidet og også er økonomisk
besparende på sikt.

•
•

Å arbeide med forskningsoversikt og forskningsnettverk inne familieterapi
Å delta i samarbeid med Nordkalottenprosjektet og Bufdir om Juniseminar i
Tromsø 2010 med Dr. Sue Johnsen, EFT.

Styret har fortsatt å arbeide i underkomiteer i forhold til de mest arbeidskrevende
sakene som Årskonferansen, etablering av nytt medlems/økonomi system,
barnehjemmet i Atsigrezk og Systemisk Kafé i Oslo.
Se NOTER siste side for oversikt over medlemmer av underkomiteer.
Styret har arrangert et heldags styreseminar i februar for fordypning og langsiktig
planlegging, med særlig vekt på årskonferansen og fordeling av ansvar og oppgaver.
I tillegg har det vært arrangert et 2-dagers arbeidsseminar i november sammen med
Metaforumredaksjonen. Hensikten var å planlegge Generalforsamling og
Virksomhetsplan for 2011 og fremtidig drift av foreningen med utgangspunkt i de
utfordringer og gleder en økt medlemsmasse medfører. Dette arbeidet vil fortsette. I
tillegg ble det arbeidet med styresaker som hadde behov for mer inngående drøfting.

MEDLEMMER

Medlemstallet i NFFT er økende, og vi kan glede oss over følgende statistikk:
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DET NYE DATASYSTEMET
Tiden har lenge vært moden for å skifte ut NFFTs gamle datasystem. Medlemsarkiv,
medlemsregistrering og regnskap har de siste årene bestått av 3 dataprogrammer
som ikke kommuniserer med hverandre og overføring av informasjon mellom
systemene har vært gjort manuelt. Med over 1000 medlemmer og høy aktivitet på
seminar- og konferansefronten har dette krevd betydelige ressurser. Det har heller
ikke vært tilfredsstillende med unummererte fakturaer. Leverandøren av det nye
datasystemet er Mamut og programmet heter Mamut One Enterprise. Det er et
omfattende program med mange muligheter. Spesielt interesserte kan finne mer
informasjon om programmet på www.mamut.com/no/enterprise. Det nye systemet
bringer NFFT over i en ny fase der det er mulig å bli mer nettbasert, utvide tjenestene
og samtidig redusere antal timer med manuelt dataarbeid. Det nye systemet er også
tilpasset alle krav til økonomihåndtering i forhold til nettbutikk, bestilling, fakturering
og føring av regnskap. Det har kostet noen hundre timer å klargjøre, men med god
dugnadsinnsats fra Arne Kallekleiv, Allan Ettrup Hansen og Pål Abrahamsen er
medlemskontingenten utfakturert før Vettre og Generalforsamlingen. Systemet har
mange muligheter som vil bli tatt i bruk etter hvert.

ARRANGEMENTER

NFFTs 27. årskonferanse på Vettre.
Styret hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av NFFTs 27.
årskonferanse,
03-05 februar 2010, som vanlig på Thon Vettre Hotell. Her deltok totalt 172.
Tema for konferansen var det Sør Afrikanske begrepet ”Ubuntu,” I-am because you
are.

Plenumspresentasjonene onsdag 02.02 var ved Allan og Anette Holmgren. Allan og
Anette kommer fra Dispuk i Danmark, hvor de begge er direktører. Ekteparet hadde
valgt å snakke om traumer innenfor et narrativt perspektiv.
Christine Koth innledet samlingen med et humoristisk skråblikk på familieterapiens
hverdag.
Det ble presentert 16 workshops av medlemmene. Videre ble det arrangert 2
Systemiske dialoger hvor temaet Ubuntu var sentralt. Hans Christian Michaelsen i
dialog med Arild Aambø og Sverre Jor fra Sør Trøndelag ble intervjuet av Siv Myhra.
Generalforsamlingen ble avholdt torsdag 04.02.
Fredag 05.02 var plenumspresentasjonen ved Petter Skauen. Han jobber til daglig
med demokratiseringsprosessen på Haiti og den dominikanske republikk. Skauen
kom direkte til Vettre fra Port-au-Prince, hovedstaden i det jordskjelvrammende Haiti.
Leder ved Familievernkontoret i Stavanger Anthony Hawke, sammen med tidligere
kollega Magnhild Fiskvik, avsluttet den faglige delen av konferansen.
Geir Langslet og Christine Meyer sto for musikalsk ledelse av pianobar onsdag kveld
og sang og spilte ved konferansens avslutning fredag.
Systemisk Kafé
Systemisk kafe arrangeres i stadig flere byer og gir mulighet for lokale møtepunkter.
Systemisk kafè i Oslo var den første. Styret har fortsatt med å ta ansvar for denne.
Det har vært arrangert 2 systemiske kafeer i Oslo i 2010:
16.9 ble Barry Duncan intervjuet av Dimitrij Samoilow på Litteraturhuset med 50
fremmøtte.
1.11 ble Arlene Vetere og Jim Sheehan intervjuet av Hilary Wongraven på
Litteraturhuset med 70 fremmøtte.
Metaforums Førjulseminar i Gamle Logen.
Det 13. førjulseminaret fant sted 2. og 3. desember 2010, som vanlig i Gamle Logen,
Oslo, denne gang med ca 180 påmeldte deltakere. Ansvarlige for planlegging og
avvikling var Metaforums redaksjon - med hjelp fra Rikke Helmer - og medlemmer av
styret i NFFT.
Årets foreleser var klinisk psykolog Judith Van der Weele og professor – nevrolog
Espen Dietrichs, under hovedtittelen Vår mangfoldige hjerne. I løpet av de to dagene
fikk tilhørerne innblikk i tema: Den traumatiserte hjernen - Implikasjoner for behandling og
Fakta om hjernen - Hjerne, kunst og kreativitet. Anskueliggjort gjennom historier,
videoopptak og panelsamtaler.
Musikalske innslag bidro til å skape en god ramme og fin stemning.
Om kvelden holdt NFFT den årvisse julemiddag i Gamle Logen. Styret takker særlig
Kari Yvonne Kjølås for utrettelig arbeid med å gjøre førjulseminaret til en spesiell
opplevelse for både medlemmer og andre. Årets arrangement ble gjennomført med
et overskudd på ca. kr.70-75.000.
Juniseminaret i Tromsø
I 2010 var NFFT medarrangør av det årlige Juniseminaret sammen med
Nordkalottenprosjektet og Bufdir. Leder og grunnlegger av EFT (Emotionally focused
therapy), dr. Sue Johnsen var hovedforeleser og ga en grunleggende innføring i
metoden. Det var lagt opp til et sosialt og kulturelt program. De 158 deltakerne fikk
oppleve fine junidager i Tromsø.
Representasjoner

Styret var representert ved det årlige Bergensseminaret med John og Julia Gottman
som forelesere.

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.
Ved NFFTs årskonferanse i 2010 var den svenske og islandske
familieterapiforeningen representert.
1. og 2.mai inviterte NFFT til Nordisk ledermøte i Oslo, der den finske, svenske og
islandske familieterapiforeningen deltok.
Sentrale temaer som ble drøftet var samarbeid mellom de Nordisk
familieterapiforeningene, forberedelser til den 9. Nordiske Kongressen i Sverige,
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. Her er NFFT medlem. NFFT var representert ved leder og
nestleder på det årlige møtet i EFTA og NFTO som fant sted i Lisboa. Sentrale
diskusjonstema og erfaringsutveksling dreide seg om samfunnsmessige utfordringer
for familieterapi i de representerte landene, forberedelser til EFTA konferansen i
Paris 2010 med et internasjonalt symposium, der også NFFT var representert. Andre
tema var forskning og strategier for å styrke både de nasjonale foreningene og
profesjonen vi representerer.
Norsk og nordisk styremedlem i NFTO
Da Eija-Liisa Rautianen fra Finland fratrådte sitt verv som leder for NFTO, var det
ønskelig med en ny representant fra de nordiske landene. De nordiske lederne
støttet nominering av Hans Christian Michaelsen, som ble valgt inn i NFTOs styre
under EFTA konferansen i Paris i oktober 2010.
Internasjonalt
Styret var representert på den 18. IFTA konferansen i Buenos Aires, Argentina 17.20.mars og på EFTAS kongress i Paris 28.-31.oktober.
Nettverksarbeid mellom NFFT og barnehjemmet Atsigrezk i Vilnius, Litauen
På generalforsamlingen i 2007 ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av fire
familieterapeuter/medlemmer. To av disse har fortsatt arbeidet i tillegg til et nytt
medlem.. Se NOTER siste side for oversikt over medlemmer av underkomiteer.
Bakgrunnen for at prosjektgruppen ble nedsatt var at NFFT fikk en anonym
pengegave på kr. 30.000,- som ble øremerket til å drive familiearbeid utenfor Norge
ved en virksomhet som selv ikke hadde ressurser til dette. På generalforsamlingen i
2007 vedtok medlemmene i NFFT å gi pengene i sin helhet til barnehjemmet
Atsigrezk i Litauen.
De ansatte på barnehjemmet ønsket veiledning, informasjon og opplæring i
familieorientert arbeid, samt at NFFT`s prosjektgruppe kunne bidra som forelesere på
deres seminarer i Litauen.

Ledelsen og de ansatte ved barnehjemmet ønsket at samarbeidet skulle fortsette
også i 2010 søkte selv og fikk innvilget prosjketmidler fra et Norsk- baltisk fond, med
den betingelsen at NFFT fortsatte er samarbeidet og bidro med Kr.30.000 i 2010.
I tillegg til prosjektgruppen har Kirsti Haaland og Geir Lundby bistått med
undervisning.
NFFT har bevilget midler til prosjektet i fire år og avslutter prosjektet ved utgangen av
2010.
Prosjektet presenteres i plenum fredag 4.februar under årskonferansen 2011.

METAFORUM

Redaksjonen for Medlemsbladet Metaforum / Norsk magasin for familieterapi har i
2010 bestått av: Kari Yvonne Kjølås, Pål Abrahamsen og Hilde Ingebrigtsen.
Bladet har kommet ut med 3 ordinære utgaver i perioden. Nr. 4 inngikk i felles
nordisk utgivelse Nordisk Familieterapi - samt nyhetsbrevet Miniforum.
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
utveksling av informasjon og meninger. Det er gledelig at stadig flere bidrar med stoff
til bladet. Bladet benytter seg også i noen grad av inviterte skribenter til
enkeltoppdrag.
Styret anser bladet som et viktig bindeledd mellom styret og medlemmene og
medlemmer imellom.
NFFTs HJEMMESIDE
Styremedlem Allan Ettrup Hansen er webansvarlig og hatt ansvaret for å drifte
NFFTs hjemmeside. En viktig målsetning har vært kontinuerlig oppdatering av
websidene med aktuelt nyhetsstoff og nyttig informasjon for medlemmer og andre
interesserte. Påmelding til NFFTs konferanser gjøres elektronisk via web.
Forskningskontakt
Bente Barstad fra styret er valgt til forskningskontakt og har begynt arbeidet med en
oversikt over aktuell og pågående forskning og fagutvikling innen feltet. Denne vil bli
oppdatert både på web og i Metaforum.
Fokus på familien
Styret har fortsatt samarbeidet med redaksjonen til ”Fokus på Familien” og
Universitetsforlaget som utgiver. Styreleder har deltatt på årsmøtet og i
representantskapet som har vært ledet av Bente Barstad ved Modum Bad.

ØKONOMI OG REGNSKAP

Regnskapet viser et underskudd på kr. 129 237
Hovedårsak til underskuddet er utgifter til å få det nye dataprogrammet i drift.
NFFTs likviditet er god med kr. 721 325 i egenkapital ved årets slutt.
For detaljer vises til fremlegging av regnskapet på Generalforsamlingen 3.februar
2011 og til redegjørelse for det dette.

NOTER

Årskonferansen 2010 er forberedt av styremedlemmene Jannicke Tindberg, Siv
Myhra og Jarle Svardal og av medlemmene Alicja Olkowska, Ellen Vokes.
Systemisk Kafé-komiteen i 2010 har vært: Jarle Svardal og Siv Myhra fra styret og

medlemmene Arve Bjelland Grov og Per Anton Slagsvold.
Atsigrezk-komiteen
Medlemmene Lilli-May Bakken, Liv Bjerknes og Vigdis Wie Thorsteinsson.

For styret
Marianne Bie
Styreleder

