Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening
Tid: 29. juni 2012, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
1. Valg av møteleder og referent.
Jan Stubberud ble foreslått og valgt som møteleder. Kjell Tore Hovik ble foreslått og valgt
som referent. Dagsorden ble godkjent.
2. Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden.
Leder Erik Hessen gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning. (Se vedlegg 1).
Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning.
3. Framlegging og behandling av revidert regnskap.
Årsregnskapet for 2011 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Knut Follesø. Det ble et
underskudd sammenlignet med 2010, hovedsaklig grunnet reduserte kurs og
konferanseinntekter. Regnskapet for 2011 er forelagt revisor og godkjent.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon (Se vedlegg 2). Styret innvilges
ansvarsfrihet for regnskapet.
4. Budsjett 2013.
Budsjettforslag for 2013 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Knut Follesø. Det blir
sannsynligvis et solid overskudd i 2012 grunnet inntekter fra årets vellykkede kongress, men
størrelsen er usikkert. Budsjettet for 2013 blir omtrent det samme som i 2012.
Årsmøte i 2013 blir som før i november.
Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (Se vedlegg 3).
5. Behandling av innkomne forslag.
Det var ikke kommet inn forslag.
6. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.
Kontingenten er i dag 450 kroner. Styret foreslo at nåværende kontingent videreføres i neste
periode.
Vedtak: Nåværende kontingent på 450,- fastholdes.
7. Valg av nye styremedlemmer
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til styret:
Jude Nicholas (gjenvalg)
Merethe Øie (gjenvalg)
Anja Vaskinn
Thomas Menghoel
Pål Dåstøl
Roar Glefjell
Endelig valgresultat vil foreligge ca. 14 dager etter årsmøtet.

8. Valg av revisor
NNF bruker NPFs revisorfirma.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner fortsatt bruk av NPFs revisor.
9. Valg av valgkomite
Stein Andersson (Oslo), Venke Arntsberg Grane (Mosjøen) og Knut Dalen (Gol) ønsker
gjenvalg til valgkomiteen, mens Sverre Andresen (Ski) har ønsket avløsning.
Erik Hessen ble foreslått som nytt medlem av valgkomiteen.
Vedtak: Ny valgkomite består av Stein Andersson, Venke Arntsberg Grane, Knut Dalen og
Erik Hessen.
10.
Eventuelt.
Det ble gitt et spesiell takk til styret for en enorm jobb med årets kongress.
Da man hadde glemt å klargjøre stemmesedler til årsmøtet, og det var enighet om at
stemmesedler legges ut elektronisk på NNFs hjemmesider.
Ingen andre saker ble innmeldt.
Referent: Kjell Tore Hovik

Beretning om styrets virksomhet i
årsmøteperioden november 2011 til juni 2012.
Styret har hatt 2 samlinger i årsmøteperioden: 26-27/1-12, og 12-13/4-12. Styret har behandlet
følgende sentrale saker:
1. Konstituering av nytt styre ble foretatt 26. januar 2012 med følgende sammensetning og
funksjon:
Leder: Erik Hessen
Nestleder: Marianne Løvstad
Web-redaktør: Jan Magne Krogstad
Redaktør: Maria Korsnes
Kasserer: Knut Follesø
Styremedlemmer:
Jude Nicholas
Merete Glenne Øie
Eirin Alexandersen Hoel
Rune Raudeberg
Jens Egeland
2. The Changing Brain - INS/Nordic Oslo 2012. NNF arrangerer fellesmøte INS Midyear
Meeting og Nordic Meeting in Neuropsychology fra 27-30 juni 2012 i Oslo på Radisson SAS
Scandinavia Hotel. Planlegging av detet arrangementet har vært styrets høyest prioriterte
oppgave siden årsmøtet i november 2011, og nær hele siste styresamling dreide seg om dette.
Program- og organisasjonsarbeidet har vært drevet med mandat fra styret i NNF og under
ledelse av en Management Committee. Denne består av: Erik Hessen (Program chair), Venke
Arntsberg Grane (Chair, organizational work), Anne-Kristin Solbakk (Program co-chair), Bob
Bornstein (Executive secretary INS), Jennifer Manly (Chair CE-courses), og Sandra
Weintraub (President INS, 2012). Det er for øvrig rekruttert en stor programkomite og en
profesjonell kongressarrangør (Gyro Conference, v/ Jørn Holst Kristiansen) har vært
engasjert. Deltagere i programkomiteen kommer fra de nordiske landene, NNF, Norge og
INS. Kasserer i NNF, Knut Follesø, har hatt en sentral rolle i arbeidet med å holde oversikt
over det økonomiske forholdet mellom NNF og INS-møtet.
Kongressen har egen hjemmeside: www.insoslo2012.no. Det har i det drøye halvåret siden
årsmøtet i November 2011 vært avholdt en lang rekke planleggingsmøter, og forberedelsene
har intensivert seg i mengde etter hvert som konferansen nærmet seg. Man var også
representert på INS-møtet i Montreal Februar 2012, og hadde planleggingsmøter med INS
der. Når denne beretningen skrives er det registrert 876 deltagere, noe som gjør dette til det
klart største INS-møtet i Europa noen sinne. Gjennom vinteren og våren 2012 har en rekke
arbeidsoppgaver vært fordelt til enkeltmedlemmer av styret ifm. INS-møtet. Endelig
økonomisk oppgjør etter arrangementet forventes å være klart 3-4 måneder etter konferansen.

3. Internasjonalt samarbeid
a. Erik Hessen representerer NNF i styret i ESN. Neste ESN kongress, planlegges i 2013
i Berlin. Se informasjon på hjemmesiden til ESN: www.fesn.eu. Erik Hessen går ut av
NNF-styret i juni 2012: Styret har besluttet at han fortsetter å representere NNF i
styret frem til møte i Berlin i 2013, og at en ny representant deltar der og eventuelt trer
inn i hans sted.
b. Nordisk samarbeid. Det er fortsatt mindre nordisk samarbeid enn vi skulle ønske oss.
Imidlertid har de nordiske landene hvert sitt inviterte symposium under INS-møtet i
Oslo, og det blir avholdt en lunsj med representanter fra ledelsen i de nordiske
foreningene. Der vil man diskutere fremtidig samarbeid, og forhåpentlig legge
grunnlag for mer aktivt samarbeid i året som kommer.
4. Samarbeid med NPF
Norsk Nevropsykologisk forening har siden 2009 vært organisert innenfor NPF, som en egen
intresseforening. Samkjøringen mellom de to foreningene har foregått over flere år.
Samarbeidet vedrører teknisk og praktisk assistanse med henblikk på innkreving av
kontingent, innbetaling av kursavgift via NPF, drifting/vedlikehold av medlemsregister samt
håndtering av regnskap/revisjon.
De to foreningene har god fortløpende kontakt og i tillegg avtale om årlig møte på
ledelsesnivå. Styret i NNF hadde møte med sentral ledelse i NPF i januar 2012. Hovedsaker
der var samarbeid og bistand ifm INS2012, hjelp til omlegging av NNF´s nettsider, samt
problemstillinger knyttet til medlemsregisteret.
I oktober 2011 ledet Merete Glenne Øie og Erik Hessen et to-dagers kurs om nevropsykologi
for kliniske psykologer innen psykisk helsevern for voksne. Kurset fikk generelt gode
tilbakemeldinger. Det er avtalt med NPF at et nytt tilsvarende to-dagers kurs blir arrangert
som Festspillkurs i Bergen i mai 2013.

4.Web-siden.
Frem til årsskiftet hadde vært lite aktivitet på web-siden til NNF. Etter møte med NPF i januar
ble det tatt kontakt med Arne Olav Hageberg som jobber for Tidsskrift for Norsk
Psykologforening, men også tar frilansoppdrag. Han har lagt ut stoff på hjemmesiden i
samarbeid med Jan-Magne Krogstad som har fungert som web-redaktør i perioden. Dette har
medført at det nå er betydelig mer oppdatert stoff på hjemmesiden, og man har kunnet legge
ut nyheter om INS-møtet fortløpende. Styret har vært svært fornøyd med denne løsningen. I
løpet av høsten 2012 planlegges omlegging av NNF´s hjemmesider slik at de blir harmonisert
med NPF sine sider, og også driftes teknisk av NPF, da med web-redaktøransvaret fortsatt i
NNFs styre.
7. Nevropsykologi.
Det er utkommet ett nummer av Nevropsykologi så langt i 2012. Maria Korsnes har varslet at
hun vil trekke seg fra styret på årsmøtet i 2012. Likevel har hun påtatt seg redaktøroppdraget
med å lage et nummer fra INS2012. Dette er styret meget glad for, da en eventuelt ny redaktør

ikke ville kunnet påta seg dette oppdraget siden det nye styret ikke vil konstituere seg før i.l.a.
høsten 2012. Diskusjoner knyttet til videre utvikling av Nevropsykologi vil stå sentralt i det
nye styrets arbeid.

Erik Hessen, Leder NNF, 28. juni 2012
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