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STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN FEBR. 2011 – FEBR. 2012 
 
STYRET 
I inneværende periode har styret hatt følgende sammensetning: 
 
Leder 
Marianne Bie (2011 – 2013) 
Styremedlemmer 
Nestleder og forskningskontakt:   Bente Barstad (2010– 2012) 
Medlemsansvarlig:     Arne Kallekleiv (2011 – 2012)  
Leder av årskonferansekomiteen:  Jannicke Tindberg (2011-2013) 
Webansvarlig:    Allan Ettrup Hansen (2010 – 2012) 
Varamedlemmer: 
Jarle Svardal 2011 - 2012 
Siv Merethe Myhra (2011 - 2012) 
Alicja Olkowska 2011-2012 
 
METAFORUMS REDAKSJON: 
Kari Yvonne Kjølås 
Pål Abrahamsen 
Hilde Ingebrigtsen 
 
DAGLIG LEDER: 
Styremedlem Allan Ettrup Hansen har overtatt  fra august 2011 etter Pål Abrahamsen som 
ønsket avløsning 
 
STYRETS ARBEID 
De valgte styre- og varamedlemmer samt Metaforums redaksjon og daglig leder har deltatt 
på styremøtene. 
Det har vært avholdt  6  ordinære styremøter og 2 styreseminar i denne perioden. Til 
sammen har styret behandlet  51 saker i tillegg til drøtinger på styreseminarene.  
Året har vært preget av å få til en god kontinuitet og drift av NFFTs aktiviteter.  En særlig 
innsats har vært gjort  for å  legge tilrette for  å skille ut sekretariatsfunksjoner og  finne 
kontorlokaler for foreningen. Det sistnevnte ser ut til å løses ved at NFFT har fått tilbud om i 
minst et år, fra 2012 til 2013  å leie kontor og benytte møterom ved Enerhaugen 
familievernkontor. Lokalbehovet har sammenheng med at Pål Abrahamsen har ønsket å 
trekke seg som daglig leder etter langvarig og solid innsats. Styremøtene har hittil vært holdt 
hos Pål. 
 Regnskapsfunksjoner  er i 2011 overført fra Pål Abrahamsen til Allan Ettrup Hansen. 
  
 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 forberede EFTA/NFTO møte i Oslo 2012 
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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.  
 
MEDLEMMER 
Medlemstallet i NFFT er økende, og vi kan glede oss over følgende statistikk:  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
         
699 729 775 834 866 910 955 1017 995 
 
ARRANGEMENTER 
NFFTs 29. årskonferanse på Vettre 
Styret hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av NFFTs 29. årskonferanse 
02-04 februar 2011, som vanlig på Thon Vettre Hotell. 117 deltakere deltok, og temaet for 
konferansen var Systemisk Helse – ”Bridge over troubled water”. 
Plenumspresentasjonene onsdag 02.02 var ved Per Gørvell. Per Gørvell er overlege ved 
avdeling for nevrohabilitering ved Ullevål, spesialist og er også utdannet skuespiller. Hans 
tema var: ”Psykiatri gjennom kamera – eller virkelighet, eller begge deler”. I plenum onsdag 
02.02, hadde også Guro Øiestad innlegg. Hennes tema var:” å føle seg verdig sammen med 
andre, om selvfølelse”. 
Det ble presentert 14 workshops av medlemmene. 
Det ble arrangert 2 systemiske dialoger. Vigdis Wie Thorsteinsson i dialog med Astrid 
Johnsen, og Rolf Sundet i dialog med Peder Kjøs. 
Generalforsamlingen ble avholdt torsdag 03.02.  
Fredag 04.02 var plenumspresentasjonene ved Lill – May Bakken, Vigdis Wie Torsteinsson 
og Liv Bjerkenes. De samtalte over temaet:” Reise i familieterapi – bevege seg over 
Nasjonale, kulturelle og faglige grenser”. Om samarbeidet med barnehjemmet i Litauen. 
Søren Hertz er psykiater og arbeider spesielt i forhold til barn og ungdom. Hans tema var:” 
Barn og unges invitasjoner” 
Geir Langslet og Christine Meyer sto for musikalsk ledelse av pianobar onsdag kveld og 
sang og spilte ved konferansens avslutning fredag.   
 
Systemisk Kafé   
Systemisk Kafé arrangeres i stadig flere byer og gir slik mulighet for lokale møtepunkter. 
Noen av byene kan nevnes, Drammen, Bergen, Namsos, og i Oslo.  
Styret har ansvar for å arrangere Systemisk kafé i Oslo. 
Det har vært arrangert 3 systemiske Kafeer i Oslo i 2011. 
02.03 ble Frid Hansen intervjuet av Siv Merethe Myhra på Asylet på Grønnland med 40 
fremmøtte. 
20/10 ble Hege Elisabeth Wathne intervjuet av Pelle Slagsvold på Asylet på Grønnland med 
40 fremmøtte. 
29/8 var det filmvisning på Litteraturhuset, Nora Bateson viste filmen hun har laget om sin 
far:” A daughter`s portrait of Gregory Bateson” (fullt hus)    
 
Førjulseminar i Gamle Logen. 
Det 14. førjulsseminaret fant sted 1. og 2. desember 2011, som vanlig i Gamle Logen, Oslo, 
denne gang med ca 150 påmeldte deltakere. Ansvarlige for planlegging og avvikling var 
Metaforums redaksjon, ledet av Kari Yvonne Kjølås - med hjelp fra Rikke Helmer - og 
medlemmer av styret i NFFT.  
Årets forelesere var, dag 1: filosof Arne Johan Vetlesen, under tema Empati under press.  
Dag 2: psykologspesialistene Vigdis Wie Torsteinsson og Astri Johnsen, under tittelen: 
Familien - Muligheter og utfordringer 
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Musikalske innslag bidro til å skape en god ramme og fin stemning. 
Om kvelden holdt NFFT den årvisse julemiddag i Gamle Logen.  
Årets arrangement ble gjennomført med et overskudd på ca. kr. 25. -30.000. 
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 Sigtuna 6.-8.mai. Hans Christian Michaelsen deltok her 
en dag for å orientere om arbeidet i NFTO og for å være et bindeledd til NFTOs arbeid. 
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.  
Styret og Metaforum var godt representert på  den. 9. Nordiske kongressen i Visby, Sverige. 
 
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 styrelederleder og Alicja Olkowska på det 
årlige møtet i EFTA og NFTO som fant sted 10.-12 juni i Firenze. I tillegg deltok Hans 
Christian Michaelsen som styremedlem i NFTO. 
Sentrale diskusjonstema og erfaringsutveksling 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 19. IFTA konferansen i Amsterdam. 
 
METAFORUM 
Metaforum - Norsk magasin for familieterapi / medlemsblad for NFFT - årgang 28, kom ut 
med 4 nummer i 2011. Redaksjonen har også i år bestått av: Kari Yvonne Kjølås, Pål 
Abrahamsen og Hilde Ingebrigtsen.  
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.  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. 
Bladet har også i år hatt hovedansvar for å arrangere Førjulsseminaret i Gamle Logen.  
Styret anser bladet som et viktig bindeledd mellom styret og medlemmene - og medlemmer 
imellom.  
 
NFFTs HJEMMESIDE 
2011 har vært et travelt år for webansvarlig Allan Ettrup Hansen, som også ble 
regnskapsansvarlig. Det var tidskrevende å overføre regnskapet til Mamut i et omfang som 
dessverre medførte at oppdatering av websidene i høst gikk tregere enn vanlig og ønskelig. 
Det var viktigst å prioritere regnskapet inntil det var på plass og ajour. 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 dettefagfeltet. 
Nytt av året er at NFFT har opprettet egen side på Facebook, der arrangementer og 
oppdateringer kunngjøres. Siden har mange besøkende og enkelte diskusjoner.  
 
Forskningsfokus 
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Styret har vært, og er, opptatt av å bidra til at NFFT`s medlemmer og andre skal få oversikt 
og tilgang til norske forskningsprosjekter innen par-og familieterapi. Dette er en service først 
og fremst til NFFT`s medlemmer igjennom våre WEB sider, og samtidig som del av NFFT`s 
formålsparagraf om å spre kunnskap om dette fagområdet. I dette arbeidet trengs det 
samarbeid og innspill fra aktørene utenfor Styret. 
NFFT`s fokus på forskning og formidling av forskingsresultater, inspirasjon, utveksling og 
nettverksbygging har vært en pågående prosess, også inneværende år. Styret har vektlagt å 
fremme og inkludere fagpersoner i seminarer og konferanser, som har bidratt med forskning 
til feltet, som en måte å bidra til spredning av forskningsresultater, og viktige samtaler i 
debatten om forholdet mellom klinikk og forskning. 
Styret er opptatt av at det foregår mye viktig familieterapiforskning i Norge, som kan være 
inspirerende for andre land.  Det har vært lite interesse, så vidt styret er kjent med, ift 
deltagelse i det europeiske forskningsforum basert på SCORE 15. Styret, gjennom komiteen 
for EFTA/NFTO har bl.a. arbeidet i 2011 med planlegging og organisering av en 
forskningsfagdag,  i tilknytning til de ordinære EFTA/NFTO møter, som gjennomføres i Oslo 
14-17, juni- 2012 med presentasjon av ulik forskning innen det norske familieterapifeltet. 
 
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.  
 
ØKONOMI OG REGNSKAP  
I forlengelse av fjorårets anskaffelse av nytt regnskaps- og medlemssystem har 2011 vært 
året det ble tatt i bruk for alvor. Det har vært utfordrende og tidskrevende å "smelte sammen" 
de gamle systemene til ett, og vi håper nå at det bare blir enklere de kommende årene. Vi 
har blitt bedre kjent med systemet og mange av de automatiserte funksjonene er bra. Det har 
imidlertid ikke vært tilfredsstillende kommunikasjon med Mamut, som leverer systemet, når 
det handler om support. Vi planlegger derfor å ha et møte med dem i nærmeste fremtid for å 
gi tilbakemeldinger og forhåpentligvis få løst de siste flokene, som de fortsatt ikke har klart å 
løse for oss. 
Årsregnskapet er i skrivende stund hos revisor og det er uklart om revisjonen blir ferdig til 
generalforsamlingen. Det er derfor med forbehold at vi  legger frem tallene for 2011. 
Resultatet er ikke dårlig når man tar i betraktning at vi i 2011 ikke fikk det "vanlige" tilskuddet 
fra Helsedirektoratet på kr. 100.000  
For detaljer vises til fremlegging av regnskapet på Generalforsamlingen torsdag 9.februar 
2012 og til redegjørelse for det dette.  
 
NOTER 
1.Årskonferansen 2011 er forberedt av styremedlemmene Jannicke Tindberg, Siv Myhra, 
Jarle Svardal og  Alicja Olkowska med bistand av Ellen Vokes.  
2. Systemisk kafé-komiteen i 2011 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.Arrangementskomite for EFTA/NFTO møte 2012 
Hans Christian Michaelsen, Pål Abrahamsen, Alicja Olkowska, Bente Barstad og Marianne 
Bie 
 
5. Februr 2012 
 
For styret  Marianne Bie  

Styreleder 
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