Referat fra Årsmøte NPF, Østfold lokalavdeling, 05.03.20
1. Valg av møteleder og referent
Styret foreslår at Øyvind Nordhus er møteleder og at Synnøve Elseth Hansen er
referent. Årsmøtet godkjenner dette uten innvendinger.
1. Styrets årsmelding v/leder Øyvind Nordhus
Øyvind Nordhus gjennomgår årsmeldingen (se eget vedlegg). Den tas til etterretning
av Årsmøtet.
2. Godkjenning om lokalavdelingens regnskap og budsjett v/kasserer Bjørn Roald Larsen

Bjørn Roald Larsen gjennomgår regnskap og budsjett. Begge godkjennes av Årsmøtet.
Ansvarsfrihet til styret godkjennes også.
3. Tilbakemelding fra Landsmøtet

Øyvind redegjør for Landsmøtet. Østfold lokalavdeling deltok i redaksjonskomite for
følgende saker: Gjennomgang av psykologforeningens organisering og endringer av
normalvedtekter for lokalavdelinger. Vi fikk delvis gjennomslag for vårt motforslag i
saken begrensinger av antall valgperioder på et av punktene, i tillegg til flere
tekstendringer i saken om normalvedtekter for lokalavdelinger. Vi fikk ikke
gjennomslag for vårt punkt i saken om ny organisering av psykologforeningen, men
tilbakemelding på at forankring i prinsipprogram og formålsparagraf vil være gitt og
ikke nødvendig å presisere i vedtaket. Landsmøtet vedtok å opprette en arbeidsgruppe
som skal utarbeide kvalitetskriterier for psykologfaglig helsehjelp. Ny spesialitet i
klinisk helsepsykologi ble vedtatt og nytt hovedsatsningsområdet for perioden 20192022 ble valgt til å være ‘’Arbeid og utdanning; påvirkningsfaktorer og
inkluderingsarenaer’’. Til hovedsatsningsområdet er det mulig å komme med innspill
til sentralstyret enda, og medlemmer i Østfold kan spille inn til styret.
4. Valg av styret

Øyvind Nordhus foreslås som leder og dette blir enstemmig vedtatt av Årsmøtet.
Årsmøtet gir styret mandat til å rekruttere nye medlemmer gjennom året. Det
fremmes forslag om å opprette en valgkomite og dette vedtas. Jon Rekstad og Marit
Granang konstitueres. De får frihet til å innlemme flere medlemmer. Valg av
valgkomite vil nomineres til neste årsmøtet, og så velges, derfor konstituering nå.
5. Eventuelt

For å øke interesse og engasjement for deltakelse på medlemsmøter foreslås det å
arrangere møter med et større fokus på fag og sosialt samvær, eksempelvis kan
eksterne foredragsholdere inviteres. For å realisere dette i større grad er det forslag om å
opprette en egen «kulturkomité». Tre medlemmer melder sin interesse. I tillegg vil styret
undersøke om flere kan være interesserte i et slikt verv.

Referent Synnøve Elseth Hansen

