
 

ÅRSRAPPORT FOR NFFTS FOND 2021 

 

FONDSSTYRET har hatt følgende medlemmer i 2021: 

Halvor deFlon, Bente Barstad (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.  
 

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. 

 

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 p.g.a. 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. 

Pr. 1.1.19 var fondet så godt som brukt opp, med kr. 935,- på konto.  

På generalforsamlingen 7. mars 2019 ble det fattet følgende vedtak:  

http://www.nfft.no/


NFFTs fond opprettholdes med opprinnelig intensjon og statutter. Fondet er avhengig av 
overføringer fra foreningens egenkapital. Generalforsamlingen tar hvert år stilling til størrelse 
på overføring, og dermed midlene som kan tildeles fra fondet, avhengig av foreningens 
økonomiske muligheter. 

På generalforsamlingen 5. mars 2020 ble det ved behandlingen av budsjettet bevilget kr. 30.000,- til 
fondet. Det ble også vedtatt at Nffts styre, hvert år, ved framleggelse av årsbudsjett til 
generalforsamlingen skal vurdere eventuell bevilgning til fondet: 

Det legges inn som en fast budsjettpost at styret vurderer om det skal bevilges midler til 

fondet ved årets budsjett. 

 

Fondsstyret delte ikke ut noen midler i 2020. Det ble heller ikke bevilget ytterligere midler til 
fondet fra Nffts generalforsamling 6. mars 2021. Ved årsskiftet 2020/2021 var fondets saldo kr. 
31.266,61. 
 
Fondsstyret har ikke mottatt noen søknader om støtte i 2021. Fondets saldo 31. desember 2021 er 
kr. 31.314,64. 
 

Arendal  20. februar  2022 

Ella Kopperud 

Leder av fondsstyret 

 

   


	ÅRSRAPPORT FOR NFFTS FOND 2021
	FONDSSTYRET har hatt følgende medlemmer i 2021:
	FONDETS FORMÅLSPARAGRAF ER DEN SAMME SOM FOR NFFT:


