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Årsmøte 2019

!

Telemark Lokalavdeling
Onsdag 13 februar 2019.
Kl. 18:30
Kafé K. Porsgrunn
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Dagsorden årsmøtet 2019
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Gjennomgang av Styrets årsmeldingen 2018
4. Rekruttering tillitsvalgte og styret

5. Saker som er reist av styret eller av lokalavdelingens
medlemmer, med innspill til satsingsområder/
arbeidsoppgaver 2019
6. Orientering om lokalavdelingens regnskap 2018

7. Lokalavdelingens budsjett 2019
8. Valg av eventuelt leder, styre- og utvalgsmedlemmer
varamedlemmer, revisor og valgkomité
9. Sputljosprisen
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ÅRSMELDING 2018
Beretninger fra styret:
Styret har i 2016 bestått av følgende:
Leder:
Birgitte Lindøe
Kasserer:
Karen Ragnarsdottir, også kontakt i YPU
Sekretær:
Camilla Nørgaard Marcussen
Styremedlem:
Karina Renate Kulbeck
Ansvarlig for tillitsvalgt: Gry Holmern Halvorsen
Ansvarlig for kommunen: Brita Rønning Iversen
Tillitsvalgte i Telemark:
Foretakstillitsvalgt STHF: Anne Grete Haugen
Plasstillitsvalgt STHF:
Spomenka Balac plasstillitsvalgt for DPS Nedre Telemark Skien
Lina Mirabsen plasstillitsvalgt for DPS Nedre Telemark Skien
Linda Torstveit plasstillitsvalgt for DPS Nedre Telemark Porsgrunn
Simen Sulejewski klinikktillitsvalgt for ABUP og plasstillitsvalgt for BUP Skien
Christina Holen Lunde plasstillitsvalgt for DPS Nedre Telemark Vestmar
Ellen Berggrav plasstillitsvalgt for DPS Øvre Telemark Notodden og Seljord

Tillitsvalgt Borgestadklinikken: Annette Wolf El-Agroudi
Skien Kommune:
Porsgrunn kommune:
Bø/Sauherad kommune:
Notodden kommune:

Geir Skauli
Lena Stave-Dyring
Brita Rønning Iversen
Anne Marie Kaasa

Valgkomite:
Yann Erik Skyllingstad
Monica Døli
Revisor:
Guro Konstanse Rønjom Isaksen
Kollegastøttegruppe:
Ole Kristen Aanerød
Knut Halfdan Svendsen
Anne Kjendalen
Forhandlingsutvalget:
Simen Hiorth Sulejewski
Edite Wam
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Sputljosprisen:
Karen Rasmussen
Festkomite for sommerfest:
Beate Bauer
Anne Åsheim
Psykologengasjement i sentralstyret NPF:
Kjetil Kaasin er medlem i Sentralstyret
Valgkomiteen Sentralt
Geir Skauli
Etter sekretariatets opptegnelser pr. nov. 2018 hadde vi 182 stk. medlemmer i NPF
Telemark.

Aktiviteter i Telemark lokallag for 2018
• Årsmøte:
Det ble holdt årsmøte på KAFÉ K i PORSGRUNN, 28.02.18
• Utmerkelser:
Sputljosprisen i 2018 gikk til psykologspesialist Morten Homane. Prisen går til
Morten for reportasjen om OCD og det flotte arbeidet som de gjør ved Sykehuset
Telemark HF.
• Styremøter:
Styret har hatt 5 styremøter: 13 april 2018, 22.mai 2018, 27. august 2018, 26.
september 2018, og 30. november 2018.
I tillegg har styret samarbeidet på e-post om aktuelle saker mellom styremøtene.
• Fagkveld den 7 juni kl. 18:00
Lokalavdelingen inviterte til en innholdsrik og fokusert fagkveld med
psykologspesialist Tonje Holt, NKVTS, hun snakket om "traumebehandling barn –
effekt på foreldre". Dette ble holdt ved GREP Norrøna Brygge, Porsgrunn.
• Sommermøte 17. august 2018
Det ble dessverre ikke nok påmeldt til tur med båten i år. Det var invitert til en
uformell sommeravslutning hjemme hos Beate og Tore Bauer i Skien. Det ble
servert god pizza og vi som var tilstede synes dette var storartet. Vi har vært i
kontakt med festkomiteen og har fått forståelse av at de er villige til å stille opp
igjen i 2019.
Dette tiltros for stor innsats vilje og gjennomføringsevne gjennom flere år, og styre
uttrykker sin takknemlighet for innsatsen.
Hvis det er noen som ønsker å bidra, er det bare å si ifra.
!4

!

TELEMARK LOKALAVDELING

• Fagdag
08. juni 2016
Medlemmer i Telemark lokalavdeling ble invitert av styret i Vestfold lokallag til
fagdag. Denne fagdagen var ved Arnhild Lauveng.
08. November 2018
Styre i Telemark lokalavdeling inviterte medlemmer i Telemark og Vestfold lokal
avdeling til fagdag. Tema var tilknytting i behandling av voksen og barn, ved Didrik
Heggdal, Idun Rødseth og Monica Døli.
• Styreseminar:
Dette ble gjennomført et seminar den 25.01.2018 – 26.01.2018 på Kragerø Resort.
Dagene ble brukt til å gå gjennom og strukturerer året igjennom helt frem til neste
styreseminar som ble satt til april 2019.
Årsmøte 2018
Landsmøte 2019
Økonomi
Årshjul
Hovedsatningsområde
Satsningsområder for lokalavdelingen.
• Lederkonferansen
Birgitte Lindøe var med den 31. oktober – 1. november 2018 i Sandefjord. Temaer
som var oppe var fokusert på forberedelse til landsmøte i nov. 2019.
Birgitte Lindøe deltok også på ledersamling i feb. 2018 i Oslo.
• Middag for styremedlemmer og tillitsvalgte
Styret arrangerte middag for de tillitsvalgte, Kollegastøttegruppe,
sentralstyremedlemmer, revisor, valgkomiteen og seg selv den 13. april 2018 på
Kafé Osebro i Porsgrunn.
• Facebook-gruppe:
Gruppe for psykologer i Telemark, for faglig diskusjon og informasjonsutveksling.
Den har per. dags dato 117 medlemmer og øker stadig i antall.
• Kollegastøttegruppe:
Det har vært ikke vært aktivitet i Kollegastøttegruppen.

Satsningsområde og handlingsprogram for 2018
Satsningsområder:
Styret ønsker å jobbe med NPF’s hovedsatsingsområde i landsmøteperioden
2016-19:
"Forebygging for barn og unge"
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Det har vært jobbet kontinuerlig med er hovedsatsningsområdet og kommune
psykologer. Det har vært deltagelse på tillitsvalgt konferanse for
kommunepsykologer i regi av NPF. Dette var Brita Rønningen Iversen og Birgitte
Lindøe som deltok.
Styre har deltatt på nettverksmøte som arrangeres for kommunepsykologer i
Telemark, dette var Karina Renate Kulbeck og Birgitte Lindøe som deltok på dette.
Handlingsprogram (ordinære arbeidsmål for styret):
• En-to fagkveld/temakveld for medlemmene i løpet av året.
• To medlemsmøter i året (dette inkluderer også forhåpentligvis møte i
Notodden)
• En fest i sommerhalvåret.
• Sende ut e-post fra Sentralstyret og Arbeidsutvalget samt annen relevant
informasjon fra sentralt hold.
• Invitere hovedtillitsvalgte og sentralstyremedlemmer til styremøte en gang i
året for samarbeid/oppdateringer.
• Vedlikeholde et forhandlingsutvalg som kan assistere tillitsvalgte med
lønnsforhandlinger uansett hvor man jobber.
• Ha en kontinuerlig oversikt over tillitsvalgte i Telemark enten de jobber på
store eller små steder.
• Oppdatere og vedlikeholde våre lokale hjemme sider på NPF sine sider.
Dette er noe vi har jobbet med over lenger tid og håper at dere synes vi har gjort
en god jobb. Vi håper dere gir tilbakemeldinger om dere savner noe eller har en ide
om en begivenhet.
Informasjonsformidling til medlemmene:
Styret ønsker å ha en oppdatert epostliste til enhver tid, så vær vennlig å ta
kontakt med styret ved endring av e-postadresse og flytting. Det er ønskelig at
medlemmer oppdaterer e-post adressen sin inn på "min side" inn på
psykologforeningens sine sider, siden vi får sendt oppdateringer av medlemsliste
jevnlig og bruker disse til utsending av informasjon til medlemmer.
Styret ønsker innspill fra medlemmene:
Vi ønsker innspill fra medlemmene på ulike tema for fagkvelder og medlemsmøter.
Det er også ønskelig med flere inn i styret og det er behov for flere tillitsvalgte, så
ta kontakt hvis du har lyst. Hvis du har noen forslag mottas disse med stor
takknemlighet.
Velkommen skal du være.
Mvh
Styret
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