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Styrets arbeid 

Styremøter 
I løpet av 2019/20 ble det avholdt 4 styremøter, tre over Teams, 5 juni, 15 september, 12 desember 
og ett med oppmøte 13 februar 2020. 

Spesielle oppgaver 
En betydelig del av styrets arbeid i 2019 har vært rettet mot å gjennomføre NFAPs årskonferanse i 
2019 (se mer detaljert beskrivelse av konferansen under «Aktivitet»).  

En arbeidsgruppe bestående av Arne Holen, Linn Wibeke Olaussen Nygård, Hallbjørg Hage og 
Aleksander H. Erga, har arbeidet med det faglige programmet for NFAPs konferanse 2019. 
Planleggingen har i hovedsak blitt gjennomført via Skype. Påmeldingen åpnet i begynnelsen av 
desember og det var 100 betalende påmeldte når det ble tatt en beslutning om å avlyse konferansen 
11 mars 2020 på grunn av virus og smittefare. 

Det har vært jobbet mye med systematisk markedsføring av Nfaps konferanse gjennom ulike 
kanaler, nettsteder, face book-sider og annet. Kari-Ann Olsen-Kristiansen, Martin Holmelin og Jon 
Rekstad har hatt et hovedansvar for dette. 

Aktivitet 
NFAPs årsmøtekonferanse 2019, ble arrangert 3. – 4. april, 2019. Totalt var det ca 102 betalende 
deltagere på konferansen. Med innledere, frivillige og styret var det 140 deltager. I etterkant av 
konferansen ble det sendt ut et evalueringsskjema. Dette ble besvart av 56 deltakere. Generelt fikk 
konferansen svært positive tilbakemeldinger. Konferansen hadde et overordnet tema om Cannabis 

Nfap deltok på Landsmøtet i Norsk Psykologforening (representert med, Arne Holen) 20 - 22. 
november 2019. 

SAK 23 Opptak av faglig interesseforening: Norsk Forening for avhengighetspsykologi (NFAP) Kjetil 
Kaasin presenterte sentralstyrets forslag til 
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Vedtak: Norsk Forening for avhengighetspsykologi tas opp som faglig interesseforening i Norsk 
Psykologforening.  
Stemmeresultat: Vedtatt ved akklamasjon 

 

Fra 1.1.2020 fører Npfs sekretariat medlemsregister, regnskap og utfører revisjon av regnskap for 
Nfap. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 
Det vurderes å ha vært god måloppnåelse 

 

Medlemstall 
NFAP hadde omtrent 87 betalende medlemmer i 2019, en økning på 3 fra 2018. Syv medlemmer har 
meldt seg ut av foreningen i 2018.  

NFAPs medlemsmasse har stor geografisk spredning, men er i hovedsak sentrert rundt de større 
byene (Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim). 

Årsregnskap 

Se vedlagte årsregnskap og revisors erklæring. 


