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Referat fra årsmøte i IAP  
Litteraturhuset i Oslo 4.5.2012   
 

1. Valg av ordstyrer og referent 
 Torkil Berge velges til ordstyrer og Astri Vannebo til referent. 
 

2. Godkjenning av innkalling  
 Innkallingen godkjennes.  
 

3. Dagsorden 
 Dagsorden godkjennes. 
 

4. IAPs årsberetning for 2011 
 IAPs leder Nina Lang leser årsberetningen. 
  
 Styrets sammensetning for 2011 
 Nina Lang, leder 
 Lene Chr Holum, nestleder, økonomiansvarlig 
 Marianne Hansen, styremedlem, representant for Gruppeprogrammet 
 Tom Sigvaldsen, styremedlem, representant for Agora 
 Aina Frydenlund, styremedlem, representant for Familieprogrammet 
 Tori Mauseth, styremedlem, representant for Barne- og ungdomsprogrammet 
 Gry Husebø, styremedlem, representant for Organisasjonsprogrammet 
 Wenche Fjeldstad, styremedlem, representant for Voksen I programmet 
 Dimitrij Samoilow, styremedlem, representant for Voksen II programmet 
 

Styrets arbeid 
Styret har i 2011 fortsatt arbeidet med IAPs framtidige fagutvikling og vekst, både 
som institutt og som medlemsorganisasjon. Styret avholdt 8 styremøter og én 
styresamling over halvannen dag i løpet av 2011. I tillegg ble det arrangert én samling 
for alle faggruppemedlemmene og koordinatorene i forkant av årsmøtet, samt en 
samling for alle som arbeider som veiledere på programmene.  

 
Undervisningsprogrammene 
Klinisk familiepsykologi 
Klinisk barne- og ungdomspsykologi, to program med én faggruppe med to ledere 
Klinisk voksenpsykologi, to program med to separate faggrupper 
Organisasjonspsykologi 
Klinisk gruppepsykologi for personer med rusproblemer og psykisk lidelse 
 
Årsberetningen tas til etterretning. 
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5. Regnskap  
Nestleder og økonomiansvarlig Lene Chr Holum går gjennom årsregnskapet for 2011. 
Vedtak: Regnskapet godkjennes. 
 

6. Budsjett 
Nestleder og økonomiansvarlig Lene Chr Holum går gjennom budsjettet for 2012. 
Vedtak: Budsjettet tas til etterretning. 
 

7. Valg av styrets leder og nestleder 
Valgkomiteen, ved Hanne Reichelt og Odd Arne Tjersland, presenterte 
styrelederkandidaten Marianne Hansen. 
 
Det nye styret består av følgende medlemmer 
Marianne Hansen, styreleder 
Lene Chr Holum, nestleder, økonomiansvarlig 
Bente Lømo, styremedlem, representant for Gruppeprogrammet 
Tom Sigvaldsen, styremedlem, representant for Agora 
Aina Frydenlund, styremedlem, representant for Familieprogrammet 
Tori Mauseth, styremedlem, representant for Barne- og ungdomsprogrammet 
Gry Husebø, styremedlem, representant for Organisasjonsprogrammet 
Wenche Fjeldstad, styremedlem, representant for Voksen I programmet 
Dimitrij Samoilow, styremedlem, representant for Voksen II programmet 
 
Vedtak: Styret godkjennes. 
 

8. Valg av valgkomité 
Punktet om valg av Agora-komité utgikk, siden denne komiteen ikke velges av 
årsmøtet. Forslag til ny valgkomité: Nina Lang og Margrethe Brekke. 
Vedtak: Nina Lang og Margrethe Brekke valgt som valgkomité. 
 

9. Rapport fra programmene ved representant (-er) fra hvert program 
Agorakomiteen og undervisningsprogrammene gir en kort presentasjon av aktiviteten 
det siste året. 
 

10. Innkomne saker 
Ingen innkomne saker. 
 
 

Oslo, 10. mai 2012 
 
 
_________________________   _________________________ 
 Nina Lang      Astri Vannebo 
          Styrets leder                    Referent 
 


