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Nytt styre i NFKUT er nå på plass
Vi takker det gamle styret for jobben som er gjort de tidligere årene og for alt frivillig arbeid for fellesskapet!
Avtroppende styreleder Anette Lohne Krømke har gjennom mange år gjort en stor innsats for foreningen.
Hun har nå valgt å overlate roret til Helle Borchgrevink, som er konstituert som ny styreleder.
Helle Borchgrevink har flere roller inn i psykisk helse, med spesiell fokus på barn og unge. Hun har egen
privatpraksis på Tønsberg Medisinske Senter. Her jobber hun med kunst- og uttrykksterapi primært inn
i angst og spiseforstyrrelses-problematikk i tett samarbeid med SIV og BUPA. Helle er vsa. dette daglig
leder for Barne- og ungdomsrådet i Vestfold hvor hun bistår inn i Folkehelsearbeidet til Vestfold Fylke. Hun
har til sist etablert et Kunst- og Uttrykksterapeutisk samarbeid, for å fremme profesjon og oppdrag samt
ivareta vedlikeholdsaktiviteter, dette i regi av Terapiverkstedet.
Ny nestleder og arrangementansvarlig er Tone Ingulstad som jobber som veileder, fagkoordinator for
flyktninger og kursutvikler hos arbeid- og inkluderingsbedriften Spir Oslo. Utvikling av kurskonseptet for
grupper: InSpirea – Kreativt Verksted for karriere og kompetanseutvikling.
Ellen Moursund er ansvarlig for regnskapet og er utdannet som veileder/coach og driver privatpraksis
med individualterapi, samt grupper både i og utenfor Oslo.
Lilly Raknes fortsetter fra det gamle styret og har ansvaret for marked og kommunikasjon. Hun driver
privatpraksis med individualterapi og kreative grupper i Borggården ved Oslo rådhus. Hun er også
tilknyttet kunstterapigruppene for flyktninger ved Ullern Frivilligsentral.
Kaline Simensen er KUT terapeut og pedagog. Spesialfelt er flyktninger, med 25 års erfaring. Jobber
nå privat med individualklienter og grupper. Underviser og veileder også flyktninger med spesielle behov.
Konstituering av styret gjelder til neste årsmøte 2019.
Vi ønsker å bli en forening som engasjere og inspirerer. Hva trenger du av NFKUT? Ønsker du å bidra
inn med noe, slik at NFKUT kan gi deg og andre medlemmer det de har behov for? Vi er takknemlige for
innspill og bidrag! Ta kontakt med oss på info@kunst-uttrykksterapi.no.
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Faktureringsrutiner

15. januar 2019 vil du pr. e-post motta faktura på kr. 1100,- for medlemsavgiften 2019. Dette beløpet
dekker hovedmedlemskap med forsikring. Ta kontakt med oss på info@kunst-uttrykksterapi.no i god tid
før, hvis du ikke lenger ønsker å være medlem av foreningen eller om du ønsker et annet type medlemsskap enn dette. De andre kategorienen er: – Hovedmedlemskap uten forsikring (årsavgift kr. 700,-).
– Studentmedlemskap (årsavgift kr. 450,-). – Støttemedlemskap (årsavgift kr. 250,-).
Alle hovedmedlemmer med forsikring vil etter registerert betaling, motta et informasjonsbrev med
medlemsbevis der det bekreftes at du er medlem med forsikring i NFKUT.
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Brevet er nødvendig å legge ved søknaden hvis du ønsker å registrere deg som «altenativ behandler» i
Brønnøysund, fordi forsikringen vår er gjennom NFP (Norsk forening for psykoterapeuter) og er derfor ikke
registrert på navnet til hvert enkelt medlem. Du kan registrere deg som alternativ behandler her:
https://www.brreg.no/person/registrering-av-utovere-av-alternativ-behandling/

NFKUT på Facebook

Er du enda ikke blant de 90 medlemmene i vår facebookgruppe? Klikk deg inn her:
https://www.facebook.com/Anova2014/

Årsmøte 9. mai 2019

Sett av datoen til neste årsmøte allerede nå! Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen.
I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god jul og et kreativt nytt år!
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