
 
 
Protokoll fra årsmøte Enhetsterapiforeningen mandag 07.09.2020  
 
 

1. Innkalling 
Innkalling ble godkjent med merknad om at årsmøtet ikke ble gjennomført i tråd med 

vedtektene på grunn av unntakstilstanden i forbindelse med Covid19. 
 

2. Møteleder 
Jan Haug valgt som møteleder. 
 

3. Valg av referent og to medlemmer til å signere protokoll 
Referent: Anette Ronæss  
Signere protokoll: Line Løvås og Elisabeth L. Lund  

 
4. Registrering av stemmeberettigede 

Antall oppmøtte: 9 
 

5. Styrets årsmelding 2019  
Årsmeldingen ble godkjent. Se merknad til innkalling.  

 
6. Regnskap for 2019 og budsjett 2020 

Kasserer Line Løvås presenterte regnskap og resultat for 2019 og budsjett for 2020. 
Regnskapet viste et underskudd på kr 43.131 som blant annet skyldes høyere utgifter til 
styrehonorar og leie av lokaler enn budsjettert.  

Budsjett 2020 og regnskap 2019 ble godkjent med følgende merknader: På grunn av en 
misforståelse, har vi ikke hatt en internrevisor til å se på regnskapet i forkant av årsmøtet. Vi 
endrer vedtektene for å hindre at dette skjer igjen. Årsmøtet etterlyser manglende 
medlemsfaktura fra SABORG og ber det nye styret om å undersøke dette.  

 
7. Handlingsplan 2020 

Gjennomgått av leder Jan Haug.  
Merknad: Nytt punkt: 
2.6 Inspirere og motivere våre medlemmer til å etablere egen praksis innen 

enhetsterapi/livsmestring gjennom ulike tilbud om faglig utvikling. Dette kan for eksempel 
være et medlemstilbud med en etablererpakke bestående av kurs i etikk, regnskap og 
praktisk etablering.  

 
8. Forslag til vedtektsendringer 

Nytt punkt: De tre valgkomitemedlemmene skal ikke inneha verv i styret samtidig som de 
sitter i valgkomiteen. 
Forslag endring av punkt 5: 
Eksisterende tekst - Internrevisor velges for ett år av gangen av årsmøtet blant de ordinære 
medlemmene. 
Dette endres til - Internrevisor velges for ett år av gangen av årsmøtet, men trenger ikke være 
blant de ordinære medlemmene. 

 



9. Fastsetting av kontingent og styrehonorar 
Medlemskontingenter og styrehonorar endres ikke. 

 
 

10. Valg av styre 
Presentert av leder i valgkomiteen, Erling Vebenstad. Valgt ved akklamasjon. 

 
Nytt styre:  
Elisabeth L. Lund, leder (1 år) 
Charlotte Søndergaard (2 år) 
Vanja Haugland (1 år) 
Christine Gjerde (2 år) 

 
Line Løvås, vara (1 år) 
Jan Haug, vara (1 år) 

 
Anette Ronæss, studentrepresentant, velges ikke av årsmøtet.  

 
Etisk råd (1 år): Linda Groenhaug, Line Aune og Cecilie Røed. 
 
Internrevisor (1 år) 
Ingen til valg. Styret finner internrevisor i løpet av høsten. (Se vedtektsendring)  

 
Valgkomite (1 år): Erling Vebenstad, leder, Jane Anita Jensen og Gro Anette Nordmoen Isene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av protokoll for årsmøtet i Enhetsterapiforeningen 2020  
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------       -------------------------------------------------------- 

Line Løvås Elisabeth L. Lund 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Anette Ronæss (referent) 
 
 


