Referat fra styremøte nr. 6 , 2019
Tilstede: Charlotte, Jan, Kjersti, Kjetil, Anette Ronæs (elevrepresentant)
Fravær:
Erik, Heidi, Line
Emne:
Referat fra styremøte
Møtetidspunkt:
18.30

Møtested:
Skrabben 1

Kopi:
Styret og medlemmene

Referent
Kjersti W. Østlie

AGENDA
Sak nr. Notat
1
Åpning av møtet og valg av ordstyrer
2

Godkjenning av agenda.

3

Godkjenning av referat fra forrige styremøte nr. 5
Godkjent

4

Oppdatering fra leder
Aase Hilde har trukket seg fra styret. Heidi har gitt beskjed om at hun
kommer til å trekke seg
Oppdatering fra kasserer
Styrehonorar til styremedlemmene
Sende ut kontingent til medlemmene
Innbetalingene for regnskapskurs
Velkommen til studentrepresentant fra kull 13. Har erfaring fra
styrearbeid som leder i vannpolo styret.

5

6
7
8

Ansvar
Jan

Alle

Jan/charlotte

Jan

Legge referat ut på hjemmesiden.
Kjersti/Line
Oppdatere facebooksiden.
Lage et brev til medlemmene om informasjon om den nye nettsiden
Ny nettside:
Kjersti/jan
Sende mail til terapeutene om de ønsker adresse og tlf nr på nettsiden.
Avtalt møte med styret for opplæring 7.februar hos Kjersti
Steinliveien 31. 1 etg. Kl. 18.30
Sette inn link til mailadressen post@enhetsterapiforeningen.no
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9

Saborg
En spørreundersøkelse vedr. Registerordningen . Det finnes et brev fra
2011 hvor senter for livshjelp går god for Veks fag. Det ligger i
utdannelsen. Enhetsterapi

Kjetil

Representants møte med Saborg 15. Februar. Dagsorden kommer fra
Kjetil. Det er ønske om at styret er representert.
Ønsker en lenke på vår side, og til artikkel Natruterapeuten Min vei inn i
Saborg.
Saborg har nylig sendt ut en pressemelding.
Momslegge alternativbransjen – et ønske fra Arb. Partiet. Det er å
utradere registeret mener Saborg
10

Seminaret: 71 påmeldte.
Audun skal være med på seminaret. Det er avtalt med sekretærene. Jan
sjekker at det er kommet iinn planene. Det er ønske at han skal være
med på middagen lørdag kveld.
Det er fortsatt ledige plasser.
Invitasjon til de eksterne som skal være med på middagen. 9 stk.
Sendes ut innen utgangen til januar. + gi dem en blomsterbukett .
Økonomisk godkjent fra styret.
Vi må sette pris for eksterne deltagere
Program må sendes ut
Henvendelser skal være til post@enhetsterapiforeningen.no
Mail besvares fortløpende
Økonomisk skal arrangementet være balansert. Vi betaler for 2 lunsjer
x 80
Vi ettergir ikke påmeldingen til early bird.
Et møte rett etter arrangementet men før årsmøtet

11

Mailsystemet
Det er utfordringer med å sjekke og besvare mail. Vi har flere ulike
adresser, og et litt tunggrodd mailsystem.
Mulighet for å videresende mail til privat mail slik at alle får svar.

12

Styremøte 14.mars kl. 1830. Hos Charlotte i Skrabben. Kl. 1830
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