
 
 

Årsmelding 2020 
 

1. Styret 
 

Styrets medlemmer:  
 
Elisabeth Lund, leder (1 år), leder, trakk seg 04.03.21 

Charlotte Søndergaard (2 år), styremedlem 

Vanja Haugland (1 år), styremedlem 

 Christine Gjerde (2 år), styremedlem 

Line Løvås, vara (1 år), varamedlem 

Jan Haug, vara (1 år), varamedlem 

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.  

 
   

2. Medlemmer 
 

Medlemstallet pr. 31.12.2020 er 156 ordinære medlemmer og 31 studentmedlemmer.  
 

3. Foreningens økonomi 
 
Egenkapital pr. 31.12.2020 er kr 158 197,- (Ikke medregnet styrehonorar for 2020) 

 

4. Oppfølging av handlingsplan 
 
4.1.  Være et samlende organ og faglig forum for terapeuter som utøver Enhetsterapi 

 
         4.1.1.  Det er avholdt 6 styremøter i 2020/2021. 
 
         4.1.2.  Årsmøtet ble avholdt 07.09.2020. 

 
                     4.1.3.  Foreningen er ikke introdusert for nye enhetsterapistudenter i 2020 pga  
                                koronasituasjonen. 
 
                     4.1.4.  Arrangementer som var planlagt i 2019/ 2020 som f. eks felles middag ble pga  
                                korona avlyst.  
 



           4.1.5  Komiteen som har jobbet med å arrangere faggrupper har arrangert flere 
   digitale kurs i løpet av 2019/2020. 

 
Høsten 2020, etter forrige årsmøte, har vi avholdt tre nettbaserte 
fagutviklingsgrupper med bruk av videokonferanseløsningen Zoom. Disse har 
vært Fagutviklingsgruppe i meditativ fordypning med Sverre Andreassen, 
gruppe 1 og en ny gruppe 2, samt fagutviklingsgruppe for fordypning i 
Bevegelse & Bevissthet, med Heidi Rørdam Bergersen. 
 
Vinteren 2021 har vi avholdt tre fagutviklingsgrupper, også disse på Zoom. Da 
har vi videreført fagutviklingsgruppene i meditativ fordypning med Sverre 
Andreassen, gruppe 1 og gruppe 2, med nye bolker. Vi har også arrangert 
Fagutviklingsgruppe i pust med Torunn Avelsgaard Lien. 

 
 
 
            4.2. Bidra til at Enhetsterapi skal være en akseptert og anerkjent terapiform 
. 

         4.2.1.  Kasserer har administrert registrering av medlemmer i utøverregisteret for  
                    alternativ behandling i Brønnøysundregistrene.20 medlemmer er registrert som  
                    Enhetsterapeuter METF i Registeret for utøvere av alternativ behandling i  
                    Brønnøysundregistrene pr. 31.12.2020. 

 
         4.2.2. 34 medlemmer benyttet seg av den kollektive forsikringsordningen. 

 
         4.2.3.  Det kom i mars et spørsmål fra en av medlemmene som ble diskutert i styret. 
                    Skal vi som forening åpne opp for å godkjenne tilleggsterapi som forsikringen  
                    skal dekke? Inntil videre ble styret enig om at vi ikke åpner opp for å godkjenne 
                    tilleggsutdanninger utover områdene innenfor Enhetsterapi. 
                    
 
         4.2.4   I løpet av sommeren 2020 ble det levert et eget og et felles høringssvar til  
                    Finansdepartementet og Helse og Omsorgsdepartementet angående forslaget 
                    om innføring av mva på alternative behandlingsformer.  
                    Det har også blitt publisert en felles underskriftsaksjon på ETF sin hjemmeside  
                    og på Facebook. Som kjent ble mva likevel innført fom 01.01.2021.   
 
                                                                                                                                   

 
 
         
   

 
 

         


