ÅRSRAPPORT FOR NFFTS FOND 2018
FONDSSTYRET HAR BESTÅTT AV:
Egil Øritsland, Kristin Dahl (styrets representant) og Ella Kopperud (leder)
NFFTs Fond ble etablert i 2001, og er et resultat av overskuddet etter verdenskongressen i Oslo i
2000. Det utdeles inntil kr. 50.000 av fondet til en eller flere søkere hvert år inntil fondet er brukt
opp.
Med bakgrunn i fondsstyrets tildelinger i 2017, ble det i 2018 utbetalt kr. 50.000 fra fondet.
Pr 31.12.2018 gjenstår kr. 60.935,- på fondets konto.
Fondets midler er utlyst i Metaforum samt på NFFTs nettsider, hvor kriterier for tildeling er
beskrevet:
FONDETS FORMÅLSPARAGRAF ER DEN SAMME SOM FOR NFFT:
•

Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.

•

Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert
i familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til systemisk
praksis.

•

Å støtte forskning og annen fagutvikling i familieterapi og systemisk praksis.

Søknadsfrist er 15. september hvert år. Medlemmer av NFFT kan søke, etter følgende kriterier:
•

Tildeling skal ikke være et driftstilskudd til offentlig tjeneste, men et insitament til
noe som det ikke fås tilskudd til andre steder.

•

Det kan gis tilskudd til et avgrenset prosjekt, et delprosjekt eller til å skrive en
artikkel.

•

Fondsstyret kan ikke fullfinansiere prosjekter.

•

Søkere må forplikte seg til å gi en tilbakemelding, som kommer foreningens
medlemmer til gode, gjerne i form av en artikkel/innlegg i Metaforum eller Fokus på
Familien.

•

Fondet er et resultat av verdenskongressen i Oslo i år 2000. Det er ønskelig at
tildelingen også gjenspeiler temaet Forsoning og 3.verdensperspektivet som var
essensielt på verdenskonferansen i Oslo.

•

Utdeling av midler skjer etterskuddsvis på grunnlag av kvittering/bilag for utgifter.

•

Fondsmidlene skal gi NFFTs medlemmer mulighet for å skrive mer, og stimulere til å
dele faglige anliggender.

•

Søkere må bruke søknadsskjema for NFFT-Fondet. Det finnes på www.nfft.no, og vil
bli kunngjort i Metaforum i forbindelse med utlysning av fondsmidlene.

•

Fondsstyret har pga fondets størrelse og prosjektenes aktualitet besluttet en frist på
3 år for benytting av tildelte midler. Ut over dette må det søkes på nytt, eventuelt
vurderes på nytt av Fondsstyret.

TILDELINGER FOR 2018
Det kom inn 7 søknader om fondsmidler. 2 av søkerne var ikke medlem av Nfft, deres søknader ble
derfor ikke behandlet. Fondsstyret har vurdert 3 av de gjenstående søknadene som relevante og i
tråd med fondets kriterier.

Ingeborg Huglen, Melanie Young og Waldo Hidalgo er innvilget kr. 20.000,- til ferdigstillelse av
artikkel om det kliniske prosjektet «Sterke Barn i 2 Hjem – SB2H» og til hospitering hos psykolog
Lieve Cottyn i Nederland.
Artikkelen, som de ønsker publisert i Fokus på familien, vil beskrive det kliniske arbeidet kalt SB2H
ved Bergen og omland familievernkontor.
SB2H er et familieterapeutisk samtaletilbud til barn/ungdom fra 9 -18 år, og til deres foreldre der de
har vedvarende samarbeidsvansker. SB2H-tilbudet gis til familier der foreldre i minimum 2 år etter
bruddet har prøvd å løse samarbeidsvanskene de har uten å lykkes. De kan ha forsøkt å finne
løsninger via f.eks. mekling, terapi og rettssystemet uten at det har ført til bedre foreldresamarbeid.
Ofte beskriver de samarbeidet som fastlåst, uløselig, belastende for barn/ungdom og for en eller
begge foreldre. Barn/ungdom møter alene, med søsken eller med en av foreldrene. Foreldrene
møter alltid hver for seg. Det er i første omgang gitt tilbud på 8-10 samtaler over ca. 6 mnd. Tilbudet
skreddersys til hvert familiesystem. Søkerne vil også hospitere hos psykolog/systemisk psykoterapeut
Lieve Cottyn som driver et tilsvarende arbeid i Nederland.
Statutthenvisning:
Prikkpunkt 1:

Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.

Per Jensen er innvilget kr.20.000,- som bidrag til skriving av fagbok i familieterapi om hvordan
familieterapeuters private og personlige livserfaringer kan henge sammen med og knyttes til deres
praksis som familieterapeuter.
Bokprosjektet er antatt av Fagbokforlaget og er en videreføring av hans doktorgradsarbeid fra
Tavistock Institute/East London University i 2008, samt en rekke artikler og bokkapitler.
Resonansbegrepet vil stå sentralt i utvikling av forståelser av sammenhenger mellom terapeuters og
systemiske praktikeres private og personlige livserfaringer og deres profesjonelle praksis.
Hensikten med prosjektet er å presentere et faglig grunnlag for å arbeide med forholdet mellom
private og personlige livserfaringer og profesjonell familieterapeutisk praksis og systemisk praksis i
utdanning, veiledning og klinisk arbeid, - og slik bidra til utvikling av reflekterte og profesjonelle
familieterapeuter og systemiske praktikere.
Statutthenvisning:
Prikkpunkt 1: Å spre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og familieorientert
tenkning.
Prikkpunkt 3: Å støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi og systemisk praksis.
Berit Ianssen er innvilget kr.10.000 til publisering av filmen «Tom Andersen En Samtale Et Intervju
Et Foredrag» på en nettside – i norsk utgave og i engelsk- og spansktekstet utgave.

Hun har tidligere fått støtte fra Nffts fond til å produsere filmen om Tom Andersen som dvd på norsk,
tekstet på engelsk og spansk. Den spansktekstede utgaven ble mulig gjennom miljøer i Mellom- og
Sør-Amerika. Problemet i dag er at få har dvd-spillere på sine pc’er. Og det er tungvint å sende
dvd’er rundt omkring i verden. Ved å publisere filmene på en seriøs nettside – kan den nå alle som
ønsker det og det kan legges linker til den fra studiesteder mm. Nettsiden opprettes på Vimeo. Det
legges inn samtykkeforståelse på første side – før man går videre inn på nettsiden – med forpliktelse
til å respektere gjeldene personvernregler og Lov om opphavsrett til åndsverk. Nytt samtykke
innhentes fra Tom Andersens enke/datter – som er holdt orientert hele vegen i disse årene med nye
utgaver på flere språk.
Statutthenvisning:
Prikkpunkt 1: Å utbre kunnskap om, og skape anerkjennelse for familieterapi og systemisk praksis.
Prikkpunkt 2: Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i
familieterapi, systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk og systemisk
arbeid.
Alle som har blitt tildelt stipend er oppfordret til å holde workshop om sine prosjekter på Nffts
årskonferanse.
Offentliggjøring av tildelingene skjer på årsmøtet 2019. Det er satt en tidsfrist på 3 år for
gjennomføring av prosjektene som har fått midler fra fondet.
Dersom samtlige tildelinger blir utbetalt i løpet av 2019, vil fondet pr. 31.12.19 ha en beholdning på
ca. kr. 11.000.

Arendal, 7.1.19
Ella Kopperud
Leder av fondsstyret

