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Referat fra årsmøte i IAP  
Litteraturhuset i Oslo 24.5.2013   
 

1. Valg av ordstyrer og referent 
Hanne Weie Oddli velges til ordstyrer og Astri Vannebo til referent. 
 

2. Godkjenning av innkalling  
Innkallingen godkjennes.  
 

3. Dagsorden 
Dagsorden godkjennes. 
 

4. IAPs årsberetning for 2012 
IAPs leder Marianne Bang Hansen leser årsberetningen. 
  
Styrets sammensetning for 2012 
Marianne Bang Hansen, leder 
Lene Chr Holum, nestleder, økonomiansvarlig 
Tori Mauseth, styremedlem, representant for Barne- og ungdomsprogrammet 
Wenche Fjeldstad, styremedlem, representant for Voksen I programmet 
Dimitrij Samoilow, styremedlem, representant for Voksen II programmet 
Aina Frydenlund, styremedlem, representant for Familieprogrammet 
Gry Husebø, styremedlem, representant for Organisasjonsprogrammet 
Bente Lømo, styremedlem, representant for Gruppeprogrammet 
Tom Sigvaldsen, styremedlem, representant for Agora til 19.9.2012 
Per Eriksen, styremedlem, representant for Agora fra 19.9.2012 
 
Astri Vannebo, nettredaktør og administrasjonskonsulent 
Else Resser Heyerdahl, styresekretær 
   
Styrets arbeid 
Styret hadde i 2012 åtte styremøter og ett seminar over halvannen dag. Styret har jobbet 
videre med en profesjonalisering av driften og organisasjonen. Astri Vannebo ble i april 2012 
engasjert som nettredaktør og administrasjonskonsulent på 20 % – eller mer ved behov.  
 
Styret besluttet å leie kontorlokaler til IAPs drift og aktiviteter og arbeidet med dette i 2012.  
 
IAP var representert på Karrieredagene ved Psykologisk institutt, UiO. Foruten stand, med 
brosjyrer og poster, holdt styreleder innlegg, hvor også hjemmesiden ble presentert.   
 
Styret startet i februar 2012 opp med å ha et årlig økonomimøte for faggruppeledere og 
koordinatorer, økonomiansvarlig Lene Chr Holum og regnskapsfører Karin Clemet.  
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I forkant av årsmøtet 2012, var det samling for faggruppene, med evaluering som tema og 
med Henning Bang som innleder. Veilederseminar ble holdt i august 2012. I desember 
inviterte IAP til et dagseminar om brukermedvirkning – gratis for kandidater og medlemmer.  
 
Videreutdanningsprogrammene 
IAP står for videreutdanningen av en vesentlig andel av landets psykologer. Søknaden til våre 
programmer har jevnt over vært høy de siste årene, og vi hadde 250 deltakere totalt i 2012. 
IAP hadde i 2012 sju undervisningsprogrammer gående: 
 
• Klinisk familiepsykologi, med Wenke Gulbrandsen som faggruppeleder. 
• Klinisk barne- og ungdomspsykologi kjører to program, der én faggruppe med to ledere 

drifter programmene; Tori Mauseth (Barn 1) og Svein Mossige (Barn 2 til jul 2012) og 
Vibeke Silseth (Barn 2 fra jul 2012).  

• Klinisk voksenpsykologi kjører to program med to separate faggrupper under ledelse av 
henholdsvis Hanne Weie Oddli (Voksen 1) og Dimitrij Samoilow (Voksen 2).  

• Organisasjonspsykologi, med Henning Bang  som faggruppeleder.  
• Klinisk gruppepsykologi, med Bente Lømo og Hanne Gjermo som faggruppeledere. 
 
Se hjemmesiden www.iapnett.no for detaljer om programmene og deres innhold.  
 
Faglig stimulering og utviklingstiltak 
IAP er både et undervisningsinstitutt og en medlemsorganisasjon. Målet er å styrke 
fagutvikling og faglig fellesskap, gjennom faste møtepunkter som inspirasjonstreff i 
tilknytning til årsmøte og juleseminar, IAP Salong og IAP Agora. 
 
I 2012 ble Agora arrangert for 13. gang, med tema Vekst. I tillegg til spennende 
plenumsforedrag, med foredragsholdere som Tor Johan Ekeland, Per Isdal og Per Espen 
Stoknes, var det en rekke engasjerende workshops og kulturelle innslag. Konferansen ble godt 
evaluert. Det var i overkant av seksti deltakere – litt færre enn det pleier å være.  
 
Det årlige juleseminaret avholdes for faggruppemedlemmene, inkludert Agora, andelshavere 
og styret. 8. desember 2012 ble seminaret holdt på Litteraturhuset, med et inspirerende 
foredrag av Audun Myskja; Nye veier til helse og mestring – lyd, musikk og kroppens 
ressurser. Seminaret ble avsluttet med middag.  
 
Det har vært avholdt to salonger i Oslo og to i Bergen, med forskjellig faglig innhold.  
 
IAPs fagutviklingsstipend ble gitt ut én gang i 2012, med totalt 129 000 kroner, fordelt blant 
utvalgte søkere. Gjennomførbarhet, relevans og mulig verdi for andre, enten disse er IAP-
medlemmer, klienter, fagfolk eller allmennheten, blir tillagt stor vekt i tildelingen. 
 
Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning. 
 

5. Regnskap  
Nestleder og økonomiansvarlig Lene Chr Holum går gjennom årsregnskapet for 2012, som 
viser at driften av IAP går med et overskudd på 281 625 kroner. Overskuddet skyldes blant 
annet at det er vanskelig å stipulere kostnadene på programmene.  
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I takt med profesjonalisering av driften og økte dokumentasjonskrav, har arbeidsmengden på 
styret og faggruppeledere økt. Vi har følgelig sett et behov for å øke honorarene. IAP har hatt 
et svært moderat pengeforbruk de siste årene, i påvente av en del kostnadskrevende tiltak, 
som administrativ og redaksjonell hjelp, lokalleie og økte honorarer.  
 
Det har vært jobbet med å skape mer forutsigbarhet i instituttets økonomi, og det er arbeidet 
med å forbedre budsjetteringsrutinene. 
 
Vedtak: Regnskapet godkjennes. 
 

6. Budsjett 
Nestleder og økonomiansvarlig Lene Chr Holum går gjennom budsjettet for 2013, med en 
ramme på NOK 6 225 000. 
 
Vedtak: Budsjettet tas til etterretning. 
 

7. Valg av styrets leder og nestleder 
Valgkomiteen ved Nina Lang – Margrethe Brekke var ikke til stede under årsmøtet – la fram 
valgkomiteens innstilling.  
 
Det nye styret består av følgende medlemmer 
Marianne Bang Hansen, styreleder 
Lene Chr Holum, nestleder, økonomiansvarlig 
Tori Mauseth, styremedlem, representant for Barne- og ungdomsprogrammet 
Wenche Fjeldstad, styremedlem, representant for Voksen I-programmet 
Dimitrij Samoilow, styremedlem, representant for Voksen II-programmet 
Aina Frydenlund, styremedlem, representant for Familieprogrammet 
Geir Kalstad (ny), styremedlem, representant for Organisasjonsprogrammet 
Bente Lømo, styremedlem, representant for Gruppeprogrammet 
Per Eriksen, styremedlem, representant for Agora (utnevnes av faggruppen for Agora) 
 
Vedtak: Styret godkjennes. 
 

8. Valg av valgkomité 
Vedtak: Nina Lang og Margrethe Brekke gjenvalgt som valgkomité. 
 

9. Rapport fra programmene ved representant (-er) fra hvert program 
Agorakomiteen og undervisningsprogrammene gir en kort og muntlig presentasjon av 
aktiviteten det siste året. Denne supplerer og utdyper samme punkt under styrets årsberetning. 
 

10. Innkomne saker 
Ingen innkomne saker. 
 

Oslo, 31. mai 2013 
 
 

Marianne Bang Hansen    Astri Vannebo 
      Marianne Bang Hansen        Astri Vannebo 
               styreleder                       referent 


