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Referat generalforsamlingen Institutt for psykoterapi 16 mars 2011
Det var 32 personer tilstede.
1. Bernt Halvard Sleire ble valgt til møteleder. Jan Ole Røvik ble valgt til referent,
Gjermund Tveito og Annikken Olsen ble valgt til å undertegne protokollen.
2. Dagsorden ble godkjent.
3. Årsberetning for 2010 ble gjennomgått.
Avdøde medlemmer i 2010, Petter Jørgensen, ble minnet med ett minutts
stillhet.
Det var kommentarer til følgende punkter i årsberetningen:
Innledningen
Gjermund Tveito syns det bør stå at medlemskontingenten er med å
finansiere medlemsaktiviteten.
5. Undervisningsvirksomhet
Egil Hundevadt etterspurte om det var slutt på weekendseminarer.
Undervisningsleder bekreftet dette, men at ordningen evalueres fortløpende.
6. Styret. Fordeling av fondsmidler.
Spørsmål fra Gjermund Tveito om dette at midler til publisering vil bli
innvilget om den økonomiske situasjonen tillater det. Administrativ leder
redegjorde for at denne formuleringen bygger på en misforståelse av
statuttene for Fondet. Utdeling av fondsmidler kan skje fra avsatte midler fra
tidligere år og er ikke avhengig av at det er satt av midler inneværende år.
Utnevning av æresmedlem psykolog Kari Holm.
Kari Holm fikk overrakt sitt æresmedlemskap ved en høytidelighet med
diplom og blomster utført av styreleder Astri Nøkleby Heiberg. Kari Holm
holdt en tale hvor hun beskrev starten på hennes virksomhet ved instituttet.
9. Utvalg for etterutdanning.
Utvalget fikk takk for god innsats fra salen med applaus.
12. Bulletinen
Bulletinen fikk skryt for ny drakt og godt stoff.
14: De regionale gruppene.
Spørsmål fra Gjermund Tveito om stiftelsesform på lokalgruppene. Instituttet
bevilger pengestøtte til arrangementer, for øvrig fungerer gruppene som

selvstendige arrangører.
15. Internasjonale organisasjoner.
Agnar Berle, generalsekretær i IFPS, informerte om virksomheten i IFPS. Det
var et vellykket forum i Aten i oktober. Det jobbes med tiltak for å møte en
anstrengt økonomi i organisasjonen. Deres tidsskrift gjøres elektronisk. Berle
fikk applaus for god innsats som generalsekretær i IFPS.
Harald Stockmann redegjorde for EFPP, nye representanter der er Gro
Kvittingen og administrativ leder. Inger Anita Brynestad informerte om stor
aktivitet i voksenseksjonen, at tidligere representant Eva Wold hadde ansvar
for en rapportside hvor man oppdateres på medlemslandenes aktivitet.
16. Samarbeid med Helsedirektoratet
Egil Hundevadt hadde spørsmål om den forestående evalueringen av
instituttet. Han minnet om at det i hans tid som leder var vesentlig å ha
kontakt innad i direktoratet.
19. Psykodynamisk fordypningsprogram for psykologer.
Det ble kommentert at dette er en god inntektskilde og rekrutterings-arena
for instituttet.
20. Samarbeid med psykologforeningen.
Spesialistkurset har bedret dialogen med psykologforeningen, som også
styrkes gjennom samarbeid i felles seminarer.
Vedtak: Årsberetningen for 2010 er godkjent, med tillegg av Gjermund Tveitos
kommentar om innledningen.
4. Årsberetning for 2010 for Etikkutvalget.
Vedtak: ”Årsberetningen godkjent.”
Administrativ leder oppfordret medlemmene til å bidra til etikkdebatt.
5. Regnskap for 2010 og revisjonsberetning.
Det ble påpekt at medlemmene finansierer kandidatutdanningen ved å dekke
underskuddet på denne. Ellers er det god økonomi. En person har donert kr 1
250 000.- til forskning på psykoterapi, beløpet inngår i nåværende fond og
underlegges fondets retningslinjer.
Vedtak: ”Regnskap og revisjonsberetning 2010 godkjennes. Samme revisor
brukes til neste år”
6. Budsjettforslag for 2010
Vedtak: ”Budsjettforslag 2010 godkjennes”
7. Vedtektsendring på punkt 5.4.1 Valgkomité
Vedtak: Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem som
velges av Generalforsamlingen osv.
8. Valg
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt Rune Johansen velges som ny styreleder.
Marianne Opaas velges som nytt styremedlem og Niels Evensen som nytt

varamedlem. Astrid Nøklebye Heiberg ble takket for god innsats som
styreleder gjennom fire år.
Generalforsamlingen avsluttet kl 20.30
Oslo, 16 mars 2011
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