
Årsberetning Norsk forening for familieterapi, lokallag Vestland for 

perioden mars januar 2022 – januar 2023 
 

Styreleder 

Øyvind Reehorst Kalsås  

Styremedlemmer 

Nestleder: Siv Sæveraas  

Styremedlem:  Cecilie Kristiansen (IT-ansvarlig) 

Styremedlem: Christoffer Thunes (Kasserer) 

Styremedlem: Håvard Sætre (Sekretær) 

Varamedlemmer 

May Liss Kvitne 

Charlotte Johannesen 

Begge varamedlemmer har deltatt på styremøtene. 

Medlemmer 

Medlemskap i NFFT Vestland forutsetter medlemskap i Norsk forening for familieterapi, og NFFT 

Vestland sine medlemmer tilsvarer NFFT sine medlemmer som har adresse innenfor Vestland fylke. 

Per desember 2021 telte dette 149 personer. Vi har ikke en oppdatert liste på medlemsantall her nå, 

NFFT sentralt har denne oversikten. 

Foreningens arbeid 

I vedtektene til foreningen er formålet beskrevet som: 

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

nettverksorientert arbeid i Vestland fylke.  

Å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert i familieterapi, 

systemisk praksis, undervisning og forskning relatert til familieterapeutisk, systemisk og 

nettverksorientert arbeid i Vestland fylke.  

Støtte forskning og annen fagutvikling innen familieterapi, systemisk praksis, og nettverksorientert 

arbeid i Vestland fylke.  

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter: faglige medlemsarrangementer, lokal 

nettverksbygging i familieterapeutisk og nettverksorientert arbeid, nyhetsbrev og liknende.  

Foreningens arbeid i perioden januar 2022 – januar 2023 
Generelt: Selv om det har vært få arrangementer i 2022, har veldig mye av flere styremedlemmers 

energi gått til organisering og gjennomføring av Den tredje Nordiske Narrative Konferanse Bergen, 

Norge 4.-6. mai 2022, hvor 200 mennesker deltok. Dette er uten sammenligning det største 

arrangementet lokallaget har vært med å arrangere, og vi er både stolt og glad for at det ble en vel 



gjennomført konferanse. Økonomisk sett har det gått omtrent i null for lokallaget, selv om 

arrangementet gikk i overskudd. Vi hadde ikke gjort en skriftlig avtale med medarrangør Vancouver 

School for Narrative practice om fordeling av eventuelt overskytende midler, og de kom oss ikke i 

møte i dialogen i etterkant. Det hindrer likevel ikke at vi er svært fornøyd med å ha klart å 

gjennomføre et så godt arrangement som det ble.   

Møtevirksomhet: Det har blitt gjennomført 6 styremøter i perioden. 30 saker har blitt behandlet. 

Organisering av styret: Siv Sæveraas er nestleder, Cecilie Kristiansen har vært IT- og 

kommunikasjonsansvarlig, Christoffer Thunes Hansen har vært kasserer, Håvard Sætre sekretær og 

Øyvind Reehorst Kalsås har vært leder.  

Økonomi: Foreningen har konto i BNBank, og VIPPS bedrift tilknyttet denne kontoen. Årsregnskapet 

er positivt i forhold til budsjett, også når en ser bort fra ca. 12000 i inntekter ifb med årskonferanse 

2023 som ikke var en del av opprinnelig budsjett.  

Kommunikasjon medlemmer og offentlighet: Det ble ikke laget nyhetsbrev i fjor. Ellers har mye av 

kommunikasjon foregått på facebook, og informasjon om årsmøte og årskonferanse på epost. Vi er 

ikke tilstede på andre sosiale medieplattformer 

Systemisk pub & kviss 9. juni: Dette ble avlyst grunnet for få påmeldinger 

Systemisk lokallagskveld: Det ble gjennomført en systemisk lokallagskveld i løpet av året i 

forbindelse med Narrativ konferanse. David Nylund ble intervjuet av Gunnar Martinsen, ca. 50 

personer deltok. Det ble ikke tatt egen betaling for deltakelse på dette arrangementet. 

Kontaktinfo m.m. Foreningen har en facebookside som er nokså aktiv, og deler i tillegg til 

foreningens egne aktiviteter, aktivitetene til Narrativ praksis Bergen, samt nyheter og forskning 

innenfor familieterapi, systemisk arbeid og nettverksorienter arbeid. 

https://www.facebook.com/lokallagvestland 

Foreningen har også egen epostadresse, familieterapivestland@gmail.com. 

 

 

Bergen, 14.01.23 

Styret i NFFT lokallag Vestland 

 

Øyvind Reehorst Kalsås     Christoffer Thunes 

Siv Sæveraas      Håvard Sætre 

Cecilie Kristiansen 
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