REFERAT FRA ÅRSMØTET I LOKALAVDELING NORSK PSYKOLOGFORENING-ØSTFOLD
Årsmøtet for lokallaget av Norsk Psykologforening ble avhold ved kafé ØKS - Fredrikstad - 14
mars 2018. Det var i alt (med styret ) 20 fremmøtte medlemmer.
1. Forslag fra styret om Kut Follesø som møteleder - godtatt med akklamasjon fra årsmøtet.
2. Ingen innvendinger fra oppmøtte medlemmer til årsmøte-innkallingen
3. Sekretær Ole Hafsmo gjennomgikk styrets årsberetning for 2017. Det kom et innspill fra Mads
von Krogh om at det gjennom 2017 ikke var registrert noen økning i antall privatpraktiserende
Jan Hageselle orienterte om endringer i tillitsvalgt strukturen ved Sykehuset Østfold.
4. Kasserer Yngvild Haugsten la frem regnskap og budsjett det er i følge årsmøtet møtet vedtatt
m akklamasjon
5. Forslag fra styret om å opprette en valgkomité for valg av ny styreleder i lovavdelingen Østfold
- konstituert styreleder Øyvind Nordhus orienterer om at det i Østfold har vært en særordning
hva gjelder valg av styremedlemmer og leder. I følge vedtekt skal styreleder velges av
årsmøtet. I Østfold har leder blitt konstituert i styret og ikke valgt av årsmøte slik vedtektene
kreer. Etter forrige leders bortgang i fjor, har styreleder for denne perioden blitt konstituert av
styret slik sedvanen har vært, heller enn å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret ønsker en
tilpasning til vedtekter og regler og ønsker leder velges av årsmøtet, og at styremedlemmer
skal velges for 2 år av gangen. Møteleder Knut Follesø presiserer at dette med at styret
konsituert en styreleder for perioden frem til at valgkomité har kommet med forslag til ny
kandidat ikke utgjør noen regelendring eller brudd med vedtekter. Slik at årsmøtet kan
godkjenne / godta konstituering av Øyvind Nordhus som styreleder inntil ny leder er valgt av
årsmøtet.

6. Årsmøtet enes om å arbeide frem valgkomité. Årsmøtet gir tilslutning til at Jan Hageselle og
Øyvind Nordhus sitter i 2 år og sekretær Ole Hafsmo og kasserer Yngvild Haugsten iflg
vedtekt for 2 år.
7. Medlemmer som av årsmøtet ble bestem å utgjøre valgkomité:
Berit Lunde
Elise Nygaard
Stine Beate Larsen
8. Forslag (etter innspill fra Mads von Krogh, om at årsmøtet burde vurdere å ha
varamedlemmer) til medlemmer som ønsket å vurdere å stille som varamedlemmer til styret.
Årsmøte tar forslaget til etterretning. Det gjøres ikke vedtak, eller stemming.
9. Årsmøtet vedtar at at styret kan rekruttere medlemmer under veis i perioden - slik det har
tradisjon for i styret for lokalavdeling i NPF Østfold. Synnøve Elseth Hansen
og Charlotte Manneveld melder interesse, men ønkser å avklare med arbeidsgiver først.

Eventuelt
Øyvind Nordhus orienterer om sak ang psykologer utdannet i Ungarn Ungarn utdanna psykologer - helseminister ønsker å få dem godkjent. NPF ønsker å få en
presisering - vern av profesjonsutdanningen. Artikler i media kommer.
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Ole Hafsmo

