
Referat fra årsmøte for foreningen for privatpraktiserende 
psykologer (FPP) 17.10.19, Scandic Solli Hotell, Oslo

1. Godkjenning til innkalling, valg av møteleder og referent.

-Innkalling godkjent.

- Ragnar Kværness  ble valgt som møteleder
- Torbjørg Hauso ble referent.

2. Regnskap for avsluttet periode 

— Arne Bell Trædal orienterte om Fondet, renter fra fondet  skal gå til 
fellestiltak,og der er privatpraktiserende psykologer prioritert og skal 
tilgodesees m.t.p få en mindre kursavgift med minimum kr.1000,- pr. dag 
for FPP årlige kurs. Bell Trædal oppfordret derfor FPP om å søke fondet 
om penger.

- Orientering om endring av regneskapsår og budsjettår.   Nå fra 01.01-
31.12. ( Kalenderår).

Regnskapet  for avsluttet periode ble godkjent

3. Budsjett for kommende periode.

- Kommentar fra Bell Trædal og  Magne Kvæven at budsjett for 
underholdning i årets( 2019) seminar på kr.40.000 er for høyt.

- Ellers ingen kommentar på budsjett for 2019.

4. Årsberetning.

- i tillegg til Okkenhaug og Roald i NPF,kommer Rune Føryland i NPF 
forhandlingsutvalg til årets kurs.

- Kom inn forslag om at en reduserer kurset i regi av FPP med kr.500,- 
pr. dag.

- Oppmuntring til at en bedrer markedsføring av forening og kurset.



Årsberetning godkjent

5. Innkomne forslag- satsingsområder for FPP i neste 
periode.

- forslag om at kurset holdes hele torsdag og fredag. At festmiddag er 
torsdag kveld.

- Forslag om at NPF er tilstede på kurset kun 1, 5 time.

-Diskusjon om sted for kurset. Avveining reise, deltakere på kurset etc.

6. Eventuelt

- Ingen saker kom opp.

7. Valg

Styre:  
Torbjørg Hauso og Tone Sandbak er ikke på valg. Ragnar 
Kværness og Solfrid Kårstad ble gjenvalg. Fra salen ble Mette 
Skram og Tordis Thornes valgt. Fra valgkomiteen ble Magne 
Storvik valgt inn.

Revisor: 
Arne Bell Trædal ble valgt som revisor.

Valgkomite:
 Casper Meyer Nilsen fortsetter. Christine Amlie ble valgt inn fra salen.

Referent
Torbjørg Hauso


