Referat fra styremøte nr. 5/2018
Tilstede: Kjetil, Line, Charlotte, Jan, Kjersti, Erik.
Fravær: Aase-Hilde, Heidi.
Emne:
Referat fra styremøte
Møtetidspunkt:
11.10.2018 kl. 18.30 – 20.30

Møtested:
Hos Charlotte

Kopi:
Styret og medlemmene

Referent
Kjersti W. Østlie

AGENDA
Sak nr. Notat
1
Åpning av møtet og valg av ordstyrer
2
3

4

5

6

Ansvar
Jan

Godkjenning av agenda
Godkjent
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Godkjent.
Notat til referat: Det har kommet innspill fra medlemmer om at de
ønsker å få tilsendt referat. Foreningen har ikke sendt ut de to siste
referatene. Dette fordi sekretær ikke har fått tilgang til post, mail og
passord. Dette blir sekretær sitt ansvar så snart tilgang er ordnet.
Oppdatering fra kasserer
Ny hjemmeside.
Det er bestemt at hjemmesiden skal være statisk. Skal også virke som
en type blogg med relevant informasjon. Vi ønsker å knytte facebook
siden opp mot hjemmesiden. Antatt ferdig før jul. Den lages eksternt.
Pris under 5000,Enstemmig vedtatt

Jan

GDPR personvern.
Det anbefales at alle går igjennom denne, og setter seg inn i hvilke
regler som terapeutene må følge.
Brev sendes ut til alle med svarfrist max 14 dager. Kun de som svarer
positivt vil stå på sidene til foreningen
Seminar i mars
Pr dags dato er det 21 påmeldte inkludert 7 i arrangementkomiteen.
Hvis vi får 80 deltagere vil foreningen få en kostnad på kr. 50.000. Det
er felles enighet i styret om at denne kostnaden legges inn i budsjettet

Kjersti W. Østlie

Jan

Line
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for 2019.
Det fremmes forslag om at vi åpner opp for eksterne deltagere søndag Jan
til halv pris. Dette skal diskuteres videre på møtet i
arrangementkomiteen 12.11.2018
Arrangementkomiteen har fordelt arbeid og er godt i gang med
arrangere. Forslag om at det legges ut reminder på facebook ukentlig.

Line

Sende info om foredragsholdere til kasserer.

Jan

Forslag om en rask intro om foreningens historie på seminaret. Det
lages en liste over de som startet foreningen og tidligere styreledere, og
Charlotte
kasserere.
Forslag om at senter for livshjelp også legger ut arrangementet. Henge
opp en papirversjon av invitasjonen. Be om at senteret markedsfører
evenementet.

Jan

Kasserer skal sende ut remindere på facebook om early bird.. Husk å
kommentere på de innleggene som blir lagt ut.

Line

7

Valg av studenrepresentant
Representant velges hvert år, men samme kan velges flere år på rad.
Forslag om å finne en representant fra det nyeste kullet 13. Samtidig
informere kullet om foreningen og seminaret.

Jan

8

Ønske om regnskapskurs for terapeuter. Forslag om en ettermiddag i
januar.

Charlotte

9

Saborg
Kjetil
Registerordning: sikre en viss faglig kvalitet. Foreningen må stille
fagkravene til sine medlemmer. Staten har ikke satt noen felles krav til
foreningene. Saborg ønsker at det skal være fagkrav, og de arbeider
videre i samarbeid med helse og omsorgsdepartementet og andre , for å
heve en faglig kvalitet.

10

Neste møte
17. januar kl. 18.30– 20.30 hos Charlotte i Skrabben 1 A.

Jan /Charlotte
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