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Referat fra styremøte nr. 1  mai 2019 
 

Tilstede: Leder Jan, Elisabeth, Gro Anette Isene,  Vanja Haugland, Tarje Aslesen, kasserer Line, 
Charlotte, Anette Rosnæs, sekretær Kjersti 
 
Fravær:  
Erik Mac Vingen 

 

Emne: 
Referat fra styremøte 

 

Møtetidspunkt: 
1830 – 20.00 

Møtested: 
Hos Charlotte, Skrabben 1 

Kopi:  
Styret og medlemmene 

Referent  
 Kjersti W. Østlie, sekretær 

 
  AGENDA 

Sak nr. Notat Ansvar 

1 Åpning av møtet og valg av ordstyrer  
 

 Jan 

2 Godkjenning av agenda. 
Enstemmig godkjent 
 

 Alle   

3 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 Enstemmig godkjent 

  Alle 

4 Oppdatering fra leder 
Info og oppfølging fra 10 års jubileum /seminar. Jevnt over gode 
tilbakemeldinger. Kun positive tilbakemeldinger. Fin flyt og balanse i 
program. Fine lokaler.   Det er et ønske fra Kristian Paaske at han skal 
komme tilbake med et oppfølgingsseminar på bevissthet. Eks. 
Fordypningsseminar i bevissthet. Skal arrangeres av foreningen.  30 – 
40 deltagere. Holdes i Litteraturhuset, Haraldsheim eller andre aktuelle 
steder. 
Dato for seminar er avtalt med Christian Paaske og det blir 26 og 
27 oktober 2019. 
Komite for fordypningsseminar i bevissthet er Elisabeth og Gro Anette 
og ledes av Jan. Mulig dato 12 og 13. September.  
 

 
Jan, Elisabeth og 
Gro Anette 

5 Oppdatering fra kasserer 
E-mail er infisert.  Behov for ny adresse. Inspill: Skjema på nettsiden for 
å forhindre noe. Endre til gmail konto, slik at medlemslister, grupper. 
Bør knytte mailadresser mot EFT sin nettside.   
Lokaler.  
Foreningen ønsker å ha et sted og samles, ha grupper, ha et sted som 

Anette/Tarje 
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ting kan springe ut fra. Foreningen kan ta en til to dager i uken, og så 
kan lokaler leies ut til enhetsterapeuter. 57, 75 og 35 kvm. Pris 1000 i 
året pr. Kvadratmeter. Kasserer har sett på lokaler på Heggedal 
fabrikker, 8 min fra Asker, gratis parkering. Det går tog 2 ganger pr.  Ca 
25 min fra Oslo. Lokalene ligger på togstasjonen. Dette er et lokale 
med mange muligheter.  
 
For drift kan det være sårbart, og det dannes en komite for å jobbe 
med dette: Kjersti, Elisabeth og ledes av Line.  Plan legges frem i møtet 
før sommeren.  Det skal legges frem et budsjett og et utkast til 
driftsplan.  
Line tar kontakt med lokaliteter og avtaler at styret kan se lokaliteter.  
 

 
Line, Elisabeth, 
Kjersti/Line/ 
Elisabeth  
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Konstituering av nytt styre med presentasjon av den enkelte, og 
fordeling av oppgaver.  
Erik Mack Vingen er nestleder, Line kasserer, Anette : Web ansvarlig, 
Kjersti sekretær, jan leder, Vanja Medlemsansvarlig, Charlotte : 
Fagutvikling. 
Gro Anette og Tarje er varamedlemmer.  
 
Gro Annette kull 12, ingeniør og prosjektleder. Lager illustrasjoner og 
ønsker å jobbe litt som enhetsterapeut når hun er ferdig. Ønsker å 
jobbe med ulike arrangementer i foreningen. 
  
Kjersti – kull 10, fagkonsulent som saksbehandler i helsesektoren. 
Sekretær i foreningen 
 
Charlotte Søndergård: vært i foreningen i alle år. Jobber med 
fagutviklingsmøter i foreningen. 
  
Anette Rosnæs, kull 13, bakgrunn som journalist, leder i Lesemarken. 
Ønsker å jobbe som terapeut. Ønsker å jobbe med nettsiden.  
 
Jan : Leder i foreningen i 3 år. Kull 7, Fysioterapeut i 
bedrifthelsetjenesten.  
 
Line Løvås , Kasserer i 3 år, er økonom, fra kull 7 og 8.  
 
Elisabeth, kull 10 og 11, billedkunstner opptatt av meditasjon, lyd, og 
er visjonær. 
 
Tarje, varamedlem. Kull 12. Sosionom på Sunnås Sykehus.  Ønsker å 
jobbe som terapeut.  Importerer syngeboller fra Nepal 
 
Vanja Haugland: Kull 12, biolog og vegetasjonshistoriker. Ønsker å 
jobbe med medlemsdatabasen.  
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Styres oppgaver og mandat:  Står beskrevet på nettsiden til 
foreningen. Les igjennom dette. Styrehonorar utbetales i desember.  
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Oppgaver videre i 2019/2020 
Hver enkelt lager en instruks for sine oppgaver.  
Vanja jobber med medlemsdatabasen, innmeldinger utmeldinger i 
forhold til forsikringer etc.  
Hvem skal svare på epostene  
Hvem er back up for hvem? Alle skal ha en  
Avtale med Kristian opplæring av styret før sommeren.  
Bedre kommunikasjon ut mot medlemmene  
Avtale møte med Senter for Livshjelp for å drøfte tilbakemeldinger og 
videre samarbeid med senteret.  
 
Fagutviklingsgrupper: Vanja og Charlotte.  Rammene pr. I dag er:  
Enhetsterapeuter skal holde det, praktisk arbeid, max 15 timer, 1000,- 
pr. Kurs, Deltagere skal være enhetsterapeuter eller elever.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanja og 
Charlotte, Line 
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Egen gruppe for en pakke til medlemmer: eks. Hvordan etablere seg 
for terapeut, Hvordan lage hjemmeside. Hvordan markedsføre 
enhetsterapauter. Markedsføre enhetsterapi utad.     
 

Tarje, Gro Anett, 
Anett, Vanja 

10 Neste møte i lokalene .  
Styremøte i Skrabben 1, 29. august 18.30 -20.30  
 

 

      


