
Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi
Norwegian Association for Expressive Arts Therapy

Søknad om medlemsskap

Fullt navn: 

Fødselsnr.: 

E-post:  

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: 

Arbeid/skole: 

Skriv noen ord om hva du eventuelt kunne tenke deg å bidra med i foreningen:
(f.eks: samarbeid, grupper, prosjekter, workshops, fagemner o.l)

Hva har du behov for av foreningen: 

Hvilket år praktisert du sist som KUT-terapeut:   Hvilket år var du avgangselev:

  
Hvordan ønsker du å stå oppført på nettsiden vår http://nfkut.no/nfkut.no/KUT_terapeuter.html:

Kriterier for å søke ulike medlemsskap i NFKUT:
Hovedmedlem med forsikring, årsavgift kr. 1500,-
Søkere skal dokumentere at de har fullført og bestått en videre- 
utdanning i kunst- og uttrykksterapi som bygger på en treårig  
høgskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende innenfor  
humanistiske, samfunnsvitenskaplige, helserelaterte eller estetiske  
fag og som tilfredsstiller NFKUTs fagkrav, se vedtekter www.nfkut.no. 
Hvis du har privatpraksis er yrkesforsikring gjennom NFP obligatorisk.

Hovedmedlem uten forsikring, årsavgift kr. 1000,-
Samme som over, men uten privatpraksis.

Studentmedlem, årsavgift kr. 450,-
Søkere om studentmedlemskap i NFKUT skal dokumentere at de  
er under utdanning i kunst- og uttrykksterapi eller har tidsbegrenset  
permisjon fra en slik utdanning. Utdanningen skal tilfredsstille  
NFKUTs fagkrav www.nfkut.no.

Støttemedlem, årsavgift kr. 250,-
Støttemedlemsskap er for deg som ønsker å støtte NFKUT.  
Du inviteres til foreningens møter, men er ikke stemmeberettiget.

Medlemsgoder som hovedmedlem
•	 Gunstig ansvarsforsikring
•	 Indirekte medlemsskap i NFP og 

gjennom dette kan du få rådgivning 
og bistand fra VIRKE

•	 Markedsføring av behandlings- 
tilbudet	ditt	via	finnterapeut.no	og	
annonsering gjennom NFKUT og NFP

•	 Bruke NFP sin logo på visittkort og  
på egne hjemmesider

•	 Redusert pris på restplasser ved 
NIKUTs arrangementer

Medlemsgoder som studentmedlem
•	 Redusert pris på restplasser ved 

NIKUTs arrangementer
•	 Tilgang til nettverket

Medlemsgoder som støttemedlem
•	 Redusert pris på restplasser ved 

NIKUTs arrangementer

Søknadskjema sendes til info@kunst-uttrykksterapi.no
Husk å legge ved dokumentasjon: diplom og CV.

Jeg søker herved om: 

Hovedmedlemsskap 
med forsikring kr. 1500,-

Hovedmedlemsskap 
uten forsikring kr. 1000,-

Studentmedlemsskap 
kr. 450,-

Støttemedlemsskap 
kr. 250,-


