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1. Konstituering

!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

!

Navneopprop
Praktiske opplysninger
Valg av ordstyrer
Valg av referenter
Valg av tellekorps
Godkjenning av dagsorden

2. Beretning fra styret og utvalgene
(NB! Se også www.nfbui.no)

!

2.1 Styrets beretning for perioden
Styret har i perioden bestått av:
Odd Sverre Westbye
Gerd Blomhoff Pedersen
Lars Lund
Lene Lund
Ellen Rasmussen Fjelldal
Roy Madsen
Unn Bjørklund
Vigdis Raad
Eivind Grasdal

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

BUP St. Olavs Hospital
BUP Voss sjukehus
BUPA Sykehuset Buskerud
Polikl. Nord, Oslo universitetssykehus
BUP Mo i Rana
BUP Sørlandet sykehus
BUP Kongsvinger
Bjerketun
BUP Stord

Styrets arbeid:
Styret har i perioden hatt 9 møter og behandlet om lag 60 saker. Hovedvekten av sakene har
vært tilknyttet de faste utvalgene; kongressen, lederkonferansene og det sosialpolitiske
engasjementet. Se egne beretninger under.
I tillegg til disse faste sakene har styret spesielt arbeidet med 3 løpende IT prosjekter med
finansiering i fra Helsedirektoratet, samt utfordringen med å finne en ny IT-partner i arbeidet
med BUP-data etter at VISMA ikke lenger ønsket å være med.
1. Elektronisk samhandling (BUPkom)
Dette prosjektet fikk i overkant av 1,5 mill kroner for bredding av applikasjonen BUP-kom i
fagfeltet. Selve programvaren er utprøvd og følgende 3 bruksområder er stabile;
Pasientdialog, meldingsutveksling og SMS-varsling. Arbeidet med å implementere
programvaren har vært svært tidkrevende da IT-avdelingene i RHF og HF i svært liten grad
har prioritert BUP-feltet. Det gjør at en nestyen ikke har brukt noe av de tildelte midlene i
2008. Likevel opplever vi at programvaren sakte men sikkert brer om seg i feltet, særlig
gjelder dette Sør/Øst- og Midt-Norge.
2. E-diagnose
Prosjektet har ikke mottatt støtte i 2008, men en har brukt de pengene vi mottok i 2007 til å se
nærmere på en teknisk løsning mellom ASEBA og BUP-data. Denne løsningen er nå
beskrevet, men selve arbeidet med å tilpasse ASEBA og BUP-data til hverandre teknisk
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gjenstår. Dette arbeidet anslås til om lag 3-4 månedsverk og er overkommelig med de
ressursene vi har til gode i prosjektet. En er ikke i mål når det gjelder å beskrive en teknisk
løsning mellom DAWBA og BUP-data. Videre arbeid i dette prosjektet vil først komme i gang
når ny samarbeidspartner er på plass.
3. Revisjon av henvisningsskjema
Prosjektet er avsluttet, og nytt henvisningsskjema er tatt i bruk. Nytt skjema er i første
omgang skrevet i pdf format og kan lastes ned fra vår hjemmeside for utfylling og lagring
lokalt. KITH er i ferd med å omgjøre skjemaet til elektronisk format og vil da kunne
implementeres i ulike programvarer som brukes av fastlegene.
4. Ny samarbeidspartner IT.
Tidlig høsten 2008 ble det klart at VISMA ikke lenger ønsket å inngå ny samarbeidsavtale
med NFBUI om drift og utvikling av BUP-data. Det meste av arbeidet i denne saken dreide
seg denne høsten om å få på plass en overgangsavtale med VISMA for 2009 og evnt 2010 slik
at en var sikker på at en ikke sto helt uten samarbeidspartner fra 01012009. Denne avtalen
kom på plass i desember 2008 og kan sees på vår hjemmeside. (www.nfbui.no) Parallelt
startet arbeidet med å finne en ny partner for BUP-data. Arbeidet med å finne en ny partner
gjøres i samarbeid med Nasjonal IKT og med Morten Lossius som fortsatt har jobben med
BUP-data i VISMA i denne overgangsfasen. Forhåpentligvis vil en ny samarbeidspartner
være på plass i løpet av våren/sommeren 2009.

!

2.2 Beretning fra kongressutvalget
Kongressutvalget har i perioden mai 2008 til mai 2009 bestått av Ellen Rasmussen Fjelldal,
Eivind Grasdal, Astrid Furre frå R-BUP Øst/Sør, Gerd Blomhoff Pedersen og Lars Lund.
Kongressutvalget konstituerte seg selv, med Gerd Blomhoff Pedersen som leder.
Kongressutvalget har hatt arbeidsmøter i tilknyting til styremøter/lederkonferansar, via
telefonmøter og korrespondanse pr. mail.

!

Kongressen i 2008 var historisk; den markerte NFBUI sine 50 år som organisasjon. Svært
prominente gjester deltok under åpninga: H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit, generalsekretær
i Norges Røde Kors Torvald Stoltenberg, ordførar i Notodden i tillegg til våre "egne" store;
barnepsykiater Jon Lange og barnepsykolog Magne Raundalen. Det faglege programmet for
øvrig bestod av 4 parallelle dagseminar. Barry Duncan foreleste under tittelen : Looking back
to the future", om terapiutbytteforskning. Per Nerdrum foreleste om " Innlevelse og
selvrepresentasjon i terapeutisk arbeid", og Bengt Lindstrøm sitt foredag hadde tittelen "The
new kid on the block" og handlet om salutogenese.
I tillegg hadde kontorforum seminar med hovudfokus på BUPdata.
Siste dag besto av innledninger og paneldebatt ved lederene av de 4 R-BUPene.
Det ble også utarbeidet et jubileumsskrift til jubileet. Kjell Wigers og Ole Audun Roestad
sto for dette arbeidet.

!

2.3 Beretning fra administrasjonsutvalget
Utvalget har bestått av: Odd Sverre Westbye, Unn Bjørklund og Lene Lund
I perioden er det avholdt to lederkonferanser:
Hamar 22.- 24. oktober 2008. Tema; Ny praksisveileder for poliklinikker i psykisk helsevern
for barn og unge. For mer informasjon se nettsidene våre.
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Tromsø 17.- 20. mars 2009. Tema for konferansen; Ledelse – en balansegang på stram line.
For mer informasjon; se nettsidene våre.

!

2.4 Beretning fra fagutvalget for BUP-data
Fagutvalget har i perioden bestått av:

!

Ketil Hanssen-Bauer

Unn Bjørklund

Dag Bjørstad

Børre Hilden

Magne Ivar Furevik

Ole Audun Rostad

Morten Lossius

!
NFBUI oppnevner 3 representanter, Visma Unique 3, og Morten Lossius leder utvalget.
!

Det har vært avholdt 1 møte i fagutvalg for BUP-data i generalforsamlingsperioden. Temaet
på møtet var drift og stabilisering av BUP-data i avtaleperioden i forbindelse med at avtalen
vedrørende BUP-data skal avsluttes, se pkt. 2.1.4.

!

2.5 Beretning fra sosialpolitisk utvalg
Utvalget har bestått av: Vigdis Raad, Lars Lund og Roy Madsen
Sosialpolitisk utvalg har i året som har gått hatt de samme utfordringer som i året før. I
hovedsak har dette gått på at det i en institusjonsforening hvor institusjonene eies av det
offentlige, er svært vanskelig å ta standpunkt i ofte omstridte sosialpolitiske spørsmål. Vi har
til tross for dette publisert en kronikk i VG og en del regionale aviser som redegjorde for
dilemmaer ift ungdom med psykiske vansker og rusproblematikk.
Videre har uvalget muntlig og skriftlig vært i kontakt med departement og direktorat når det
gjelder hvorledes noen helseforetak har nedprioritert barn og unges psykiske helse etter at
opptrappingsplanen er avsluttet.
Uvalget har også deltatt i referansegruppe for helsedirektoratet samt deltatt i utarbeidelsen av
veilederen for poliklinikkene.
Våre erfaringer så langt har vist oss at vi antagelig bør se oss om etter andre typer
sosialpolitisk engasjement. Vi er i disse dager i ferd med å undersøke muligheter for et
samarbeid med en egnet organisasjon som jobber (gjerne internasjonalt) med barn og unge. Et
eksempel kan være Redd Barna hvor vi som organisasjon kunne stille faglig kompetanse til
deres disposisjon innenfor en definert ramme.
Utvalget vil gjerne høre generalforsamlingens syn på disse tankene.

!

2.6 Beretning fra NBO
NBO har i løpet av 2008-09 avholdt 2 styremøter, et i forbindelse med NFBUI`s jubileum og
et høsten 2009 i forbindelse med konferansen i Tallinn. Selve konferansen i Laulasmaae var
meget vellykket. NBO har fått meget gode tilbakemeldinger på både det sosiale og på det
faglige innholdet. Det var flere som bidro med gratis forelesninger, og vi takker særlig
Elspeth McAdam, Scott D. Miller og Allan Holmgren. Det var ca. 200 deltakere som var det
som var mulig å ta imot.
Det har videre vært besøk både fra og til de Baltiske landene i perioden. Vi takker alle som
har bidratt til dette ved å legge til rette for besøk på institusjoner.
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Det er fremdeles for få som har representanter fra psykisk helsevern, og det gjøres nå et
arbeid for å få flere med. Det er først og fremst et økonomisk spørsmål for de Baltiske
landene. Det er søkt om midler fra Nordisk Minsterråd til arbeidet, noe som vil gjøre det
lettere for NBO å få til mer aktivitet. Det tenkes på å oversette faglitteratur, avholde
seminarer om spesielle temaer osv.
Færøyene har blitt medlemmer det siste året.
Fra Norge er Lars R. Lund representant til styret i NBO, og er også leder i NBO. Birger
Hasvik er sekretær i NBO og yter en betydelig frivillig innsats.
Det planlegges nå konferanse i Riga høsten 2010.
Regnskap vil bli lagt fram fra kasserer i NBO Ole Hansen i april 2009.

!

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

!7

3. Årsregnskap for 2008

!
3.1 Resultatregnskap for foreningen og balanseregnskap
!
Inntekter

2008

2007

Statsstøtte

150 000

103 800

Seminarer

441 902

268 600

Kontingent

368 836

180 400

Renter

48 898

10 924

sum inntekter

1 009 636

563 724

Lønn og honorar

43 596

42 981

Seminarer

390 031

361 170

Profil gruppe/kontorgruppe

12 210

9 914

Kontorhold

19 386

25 831

Styret, reiseutgifter

254 468

195 825

Styret diverse

64 952

32 204

Sum utgifter

784 643

667 925

Årsoverskudd/underskudd

224 993

-104 201

Edb skjemaer

1823

1 823

Fordringer

358217

6 400

Bank beholdning

227140

323 966

587 180

332 189

Egenkapital

531 490

306 498

kortsiktig gjeld

55 690

25 691

Sum gjeld og egenkapital

587 180

332 189

Utgifter

Balanse
Eiendeler

!

Revisors beretning: Se vedlegg på side 17.
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!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.

!
!
!
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4. Budsjett for 2009

!

4.1 Forslag til budsjett for 2009

ÅR:
Inntekter
Kontingent
Statsstøtte
Seminarer
Renter
SUM:
Utgifter
Lønn/honorarer
Seminarer
Kontorhold
Reiseutgifter styret
Styret diverse
Kontorfaggruppa
SUM:

!

2009 rev.

2010

365.000
150.000
310.000
48.000
873.000

365.000
150.000
310.000
20.000
845.000

50.000
473.000
20.000
260.000
50.000
20.000
873.000

50.000
445.000
20.000
260.000
50.000
20.000
845.000

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett. Kontingenten fastsettes til kr.
100 pr årsverk i helseforetaket.

!
5. Saker fra styret og innkomne saker
!

5.1 Fusjon med Teamforeningen
Søknad om medlemskap i IACAPAP ble sendt 4. okt 2007. Søknaden er nå behandlet og
akseptert med virkning fra juni 2008. For å realisere en fusjon mellom NFBUI og
teamforeningen ønsker styret at NFBUI tilpasser sine vedtekter som fremlagt i sak under.
Tilpasningen er tilknyttet muligheten for at enkeltpersoner som arbeider med barn og unge
med psykiske lidelser etter spesialisthelsetjenesteloven kan tilslutte seg NFBUI. Med dette
anbefaler styret at Teamforeningen innlemmes i NFBUI og at overførte aktiva fra
Teamforeningen disponeres av NFBUI i henhold til forslåtte statutter fra Teamforeningen.
Styrets forslag til vedtak:
Teamforeningen innlemmes i NFBUI og aktiva overført fra Teamforeningen disponeres av
NFBUI etter retningslinjer foreslått av Teamforeningen. Styret oppnevner en internasjonal
sekretær som er kontaktperson overfor IACAPAP og NBO, j.fr. forslag til vedtekter §5.

!

5.2 Nytt navn på foreningen – fra NFBUI til N-BUP.
1. NFBUI bruker ordene ”barne og ungdomspsykiatriske” – dette er ikke i tråd med dagens
betegnelse av vårt arbeidsfelt.
2. Bruk av ordet ”institusjoner” vil i de flestes begrepsforståelse være misvisende og ikke
representativt for hvilke virksomheter som omfattes av foreningen.
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3. Betegnelsen BUP er innarbeidet og omfatter nå organisering av arbeidet med barn og unges
psykiske helse på foretaksnivå (BUPA og BUP), på regionnivå som R-BUP og nå på
landsnivå som vil være N-BUP. Dette vil være en nasjonal forening for de som arbeider med
barn og unges psykiske helse.
4. N-BUP er lett å bruke og uttale. Det vil raskt kunne innarbeides i fagfeltet
5. N-BUP vil lett kunne tilpasses eksisterende logo slik at en kan bevare gjenkjennelse i
denne.
Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen vedtar navneendring fra NFBUI til N-BUP med virkning fra dags dato.
Dagens logo beholdes med kun navnet endret.

!

5.3 Forslag til nye vedtekter.
Se vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 er gjeldende vedtekter i dag og vedlegg 2 og 3 er styrets to
alternative forslag til nye vedtekter for N-BUP. Styret er delt i denne saken og velger derfor å
fremme to alternative forslag for generalforsamlingen. Begge alternativene er like på alle
punkter utenom §2 medlemskap. Det ene forslaget (Alternativ 2) gir kun enheter og
enkeltpersoner som arbeider innen spesialisthelsetjenesten i feltet barn og unges psykiske
helse anledning til medlemskap innen N-BUP, mens det andre forslaget (Alternativ 1) åpner
opp for at også andre enheter og enkeltpersoner som arbeider med barn og unges psykiske
helse etter Lov om helsetjenesten i kommunene og andre som har sin hovedoppgave å arbeide
med barn og unges psykiske helse kan søke om medlemskap i N-BUP.

!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene i vedtektene og vedtar vedtektene
slik de fremkommer i alternativ 1,
alternativt
Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene i vedtektene og vedtar vedtektene
slik de fremkommer i alternativ 2.

!
!

5.4 BUP-data, salg av applikasjonen.
I arbeidet med etablering av en ny samarbeidspartner for BUP-data kom spørsmålet om
eierskapet av applikasjonen opp til diskusjon på styremøte i november 2008 i sak 59/08.
Følgende ble vedtatt av styret i møtet den 28.11.2008:
”NFBUI skal ikke lenger ha eierforhold til program som brukes i fagfeltet. Dette gir
fagfeltet den nødvendige frihet til å delta i ulike operatørers utvikling av programmer i
henhold til den kravspesifikasjon som fagfeltet mener er funksjonell og nødvendig.
Konklusjonen av dette er at det arbeides for å skaffe kjøpere som er interessert i å
opprettholde funksjonaliteten av programmet og videreutvikle bup-data, og ikke bare
vil fade programmet ut.”
Styret ber med dette Generalforsamlingen om fullmakt til å kunne selge kildekoden til BUPdata i det videre arbeidet med å fremskaffe en ny operatør som vil drifte og videreutvikle
BUP-data. En forutsetning for salg av kildekoden er for det første at det finnes en interessent
som ønsker å kjøpe koden, og at denne interessenten ønsker å videreutvikle BUP-data til beste
for fagfeltet.
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!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen gir med dette styret fullmakt til å kunne selge BUP-data sin kildekode til
en interessent som ønsker å videreutvikle programmet til beste for fagfeltet. GF-09 gir styret
fullmakter til å håndtere denne saken på vegne av foreningen til det beste for fagfeltet.

!

!
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6. Valg

!

6.1 Valg av styre
Valgkomiteen har bestått av Ole Audun Rostad, Tarjei Tengelsen og Kjell Wigers. Komiteen
ble valgt for 2 år på Generalforsamlingen i 2007
Følgende personer i Styret er på valg:
Odd Sverre Westbye (Leder)
Eivind Grasdahl
Vigdis Raad
Unn Bjørklund
Gerd Blomhoff Pedersen

!

Følgende er ikke på valg:
Lars Lund
Lene Lund
Ellen Rasmussen Fjelldal
Roy Madsen
Varamedlemmer: Siv Kvernmo og Åsmund Bang

!
Alle unntatt Gerd Blomhoff Pedersen stiller til gjenvalg.
!
Valgkomiteens innstilling:
1) Leder (Velges for 2 år):

!

2) Styremedlemmer (2 år):

!

Odd Sverre Westbye
Eivind Grasdal
Vigdis Raad
Unn Bjørklund
Magne Furevik (Ny)

Magne Furevik er psykologspesialist og leder av BUP Nordhordland i Helse Bergen. Han
sitter i foreningens Fagutvalg for BUPDATA og har vært med i gruppen som har arbeidet med
prosjekt E-diagnose.

!

1. Valg av valgkomité for 2009
Forslag til vedtak:
Ny valgkomite for de neste 2 år er; Kjell Wigers, Ole Audun Rostad og Gerd Blomhoff
Pedersen

!
7. Avslutning av generalforsamlingen
!
8. Vedlegg:
!
1.

!

Gjeldende vedtekter:
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NFBUI’s vedtekter.

!

Vedtatt 26.07.1958 – revidert:

01.11.58, 23.05.68, 27.03.71, 11.05.72, 31.05.73,
12.05.77, 04.05.79, 09.05.80, 08.05.81, 06.05.83,
24.06.84, 29.05.85, 29.05.86, 21.05.87, 25.05.88,
28.05.90, 29.05.96, 09.06.97, 26.05.04 og 23.05.07.

!
!
§1. Formålsparagraf
!
NFBUI er en interesseorganisasjon med hovedformål:
!
•
•
•
•
•

å arbeide for økt faglig kompetanse for de ansatte i medlemsinstitusjonene,
å arbeide for økt tverrfaglig forståelse mellom medlemsinstitusjoner og faggrupper,
å behandle saker av felles interesse for medlemmene,
å bidra til utvikle fagfeltet til det beste for barn og unge med psykiske vansker og
å bidra med fagfeltets kompetanse i sosialpolitiske spørsmål om barn og unges psykiske
helse.

!
§2. Medlemskap
!

NFBUI opptar som medlemmer:
1. Enheter innen psykisk helsevern for barn og unge som er organisert etter Lov om
spesialisthelsetjenesten og Psykisk helsevernloven.
2. Andre institusjoner som arbeider med barn og unge kan opptas som assosierte
medlemmer. Disse har ikke forslags- eller stemmerett på generalforsamlingen.

!

Søknad om medlemskap sendes NFBUIs styre. Styret innvilger medlemskap etter kriteriene
nevnt under 1 og 2.

!

For å sikre god kommunikasjon med hver enkel enhet (Poliklinikk, institusjon, post, avdeling
m.v.) er det ønskelig at medlemskapet organiseres på et lavest mulig nivå. Alternativt kan
medlemskapet tilknyttes hvert helseforetak (HF) med kopiadresser til de laveste
organisasjonsenhetene.

!
§3. Organer
!

NFBUI sine organer er:
1. Generalforsamling
2. Styret
3. Faste utvalg

!
§4. Generalforsamlingen
!

Generalforsamlingen er NFBUIs høyeste myndighet. Den avholdes hvert år i løpet av
vårsemesteret. Styret sender innkalling skriftlig ledsaget saksliste minst 1 mnd i forvegen.
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Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen
15. mars. Generalforsamlingen behandler styrets beretning, revidert regnskap og innkomne
saker, foretar valg, fastsetter kontingent og godkjenner budsjett for følgende år.
Generalforsamlingen skal godkjenne planer om eventuelt fast samarbeid med andre
foreninger. Lovendring krever 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.

!

Medlemmene velger representanter til generalforsamlingen. Det kan velges 1 representant for
hver 20. stilling i medlemsenheten. På generalforsamlingen kan det stemmes med fullmakt.
Representant for et medlem kan stemme med fullmakt fra inntil 2 andre representanter fra
egen eller annet medlem. Enhetens leder utsteder fullmakter. Kontingent må være betalt innen
utgangen av april for at medlemmet skal kunne stemme på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter krav fra et flertall i styret eller fra 1/3 av
medlemmene.

!
§5. Styret
!

NFBUI ledes av et styre bestående av leder og 8 styremedlemmer. I hver helseregion
oppfordres de regionale helseforetakene til å oppnevne fagråd som utpeker ett medlem hver til
styret. Dette skjer minimum 3 mnd før generalforsamlingen. Leder og de øvrige medlemmene
i styret innstilles av en valgkomite og velges på generalforsamlingen.
Styret er ansvarlig for NFBUI sitt kontinuerlige arbeid, setter i verk vedtak fra
generalforsamlingen og representerer foreningen utad. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg
blant medlemmene til utredning av spesielle saker. Likedan kan styret oppnevne
representanter til komiteer og utvalg som arbeider innenfor NFBUI sine interesseområder.
Varamedlemmer tiltrer styret ved frafall og ved lengre permisjoner i perioden.

!
§6. Valg
!

Styremedlemmene (Med unntak av de som oppnevnes av de regionale fagrådene.) med 3
varamedlemmer og leder velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Det er direkte
valg på leder. Styret konstituerer seg selv. En skal tilstrebe bred sammensetning i styret med
hensyn til kjønn, geografi, profesjoner, institusjonstype og stillingstype. En tilstreber
overlappende funksjonstid slik at kun halvparten av styret er på valg til samme tid.
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og oppnevnes av generalforsamlingen, j.fr. egne
statutter for valgkomiteen.

!
!
§7. Utvalg
!

NFBUIs faste utvalg er:
1. Kongressutvalget
2. Administrasjonsutvalget
3. Sosialpolitisk utvalg
4. BUP-data fagutvalg

!

Andre utvalg:
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Styret kan i tillegg opprette utvalg som skal arbeide med spesielle saksområder. Disse
utvalgenes arbeid skal legges fram for generalforsamlingen. Styret oppnevner representant til
Nordisk forening.

!
§8. Revisjon
!

Styret er ansvarlig for at regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor.
Revisjonsberetningen framlegges på generalforsamlingen.

!
§9. Kontingent
!

Kontingenten fastsattes av generalforsamlingen, for 2008 utgjør denne kr 100 pr årsverk i
medlemsinstitusjonen.

!

Utmelding fra NFBUI må skje skriftlig innen kalenderårets utgang. Et medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år strykes som medlem.

!
§10. Oppløsning
!

Oppløsning av NFBUI krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Generalforsamlingen
bestemmer anvendelsen av overskytende midler.

!
!

2.
Forslag til nye vedtekter alternativ 1:

Vedtekter for Norsk forening for Barn og Unges Psykiske
helse (N-BUP)
Vedtatt 26.07.1958 Revidert: 01.11.58, 23.05.68, 27.03.71, 11.05.72, 31.05.73, 12.05.77,
04.05.79, 09.05.80, 08.05.81, 06.05-83, 24.06.84, 29.05.85,
29.05.86, 21.05.87, 25.05.88, 28.05.90, 29.05.96, 09.06.97,
26.05.04, 23.05.07 og 27.05.09.

!

§1. Norsk forening for Barn og Unges Psykiske helse(heretter kalt N-BUP) er en
interesseorganisasjon med hovedformål:
-

Å arbeide for økt faglig kompetanse for medlemmene

-

Å arbeide for økt tverrfaglig forståelse mellom medlemmene og ulike faggrupper

-

Å behandle saker av felles interesse for medlemmene

-

Å bidra til å utvikle fagfeltet til det beste for barn og unge innen psykisk helsevern

-

Å bidra med fagfeltets kompetanse i sosialpolitiske spørsmål om barn og unges
psykiske helse.

!
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§2. Medlemskap
Som medlemmer kan opptas:

1. Enheter og enkeltpersoner innen psykisk helsevern for barn og unge som er
organisert etter Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om psykisk helsevern og Lov
om helsetjenesten i kommunene.

Søknad om medlemskap sendes N-BUPs styre. Medlemskapet knyttes til enheter på
foretaksnivå med kopiadresser til de laveste organisasjonsenheter, dette for å sikre god
kommunikasjon med hver enkel enhet. (Poliklinikk, institusjon, post, avdeling m.v.)

!
!

§3. Organer
N-BUP sine organer er:

1. Generalforsamling
2. Styret
3. Faste utvalg
4. Andre utvalg og deltakelse i internasjonalt samarbeid.

!
§4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er N-BUPs øverste myndighet. Den avholdes hvert år i løpet av
vårsemesteret. Styret sender innkalling skriftlig ledsaget av saksliste minst en måned i
forvegen. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen må være styret i
hende innen 15. mars.
Generalforsamlingen behandler styrets beretning, revidert regnskap og innkomne saker,
foretar valg, fastsetter kontingent og godkjenner budsjett for følgende år.
Generalforsamlingen skal godkjenne planer om eventuelt fast samarbeid med andre
foreninger. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres ved simpelt flertall.
Medlemmene velger representanter til generalforsamlingen. Hvert medlem som har 5 eller
flere ansatte har 1 delegat med stemmerett, deretter en ny delegat for hver 20. ansatt.
Enkeltmedlemmer som har skriftlig fullmakt fra 5 eller flere enkeltmedlemmer har en delegat
til generalforsamlingen. Medlemsorganisasjonens leder utsteder fullmakt til delegatene til
generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan delegatene stemme med fullmakt fra inntil
2 andre fra samme medlem.
Kontingenten må være betalt innen utgangen av april for at medlemmet kan stemme på
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter krav fra et flertall i styret eller fra 1/3 av
medlemmene.

!

§5. Styret
N-BUP ledes av et styre bestående av leder og 8 styremedlemmer.
Styret er ansvarlig for N-BUP sitt kontinuerlige arbeid, setter i verk vedtak fra
generalforsamlingen og representerer foreningen utad. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg
blant medlemmene til utredning av spesielle saker. Likeledes kan styret oppnevne
!17

representanter til komiteer og utvalg som arbeider innenfor N-BUP sine interesseområder.
Varamedlemmer tiltrer styret ved frafall og ved lengre permisjoner i perioden.
Styret oppnevner internasjonal sekretær som deltar i Nordisk Baltisk Forening (NBO- Nordic
Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents) og som er
foreningens kontaktperson overfor IACAPAP.

!

§6. Valg
Styremedlemmene med 3 varamedlemmer og leder velges av generalforsamlingen for 2 år av
gangen. Det er direkte valg på leder.
Styret konstituerer seg selv. En skal tilstrebe bred sammensetning i styret med hensyn til
kjønn, geografi, profesjon, institusjons- og stillingstype. En tilstreber overlappende
funksjonstid slik at kun halvparten av styret er på valg til samme tid.
Valgkomiteen består av tre medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen, jfr. egne
statutter for valgkomiteen.

!

§7. Utvalg
N-BUPs faste utvalg er:

1. Kongressutvalget
2. Administrasjonsutvalget
3. Sosialpolitisk utvalg
4. Data- fagutvalg
5. Andre utvalg som oppnevnes av styret

Alle utvalg leverer beretning om sin virksomhet til generalforsamlingen.

!

§8. Revisjon
Styret er ansvarlig for at regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor.
Revisjonsberetning legges fram på generalforsamlingen.

!

§9. Kontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen.
Utmelding fra N-BUP må skje skriftlig innen kalenderårets utgang. Medlemmer som skylder
kontingent kan strykes som medlem etter behandling i styret.

!

§10. Oppløsning
Oppløsning av N-BUP krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Generalforsamlingen
bestemmer anvendelsen av overskytende midler.

!
!
3.

Forslag til nye vedtekter alternativ 2:

Vedtekter for Norsk forening for Barn og Unges Psykiske
helse (N-BUP)
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Vedtatt 26.07.1958 Revidert: 01.11.58, 23.05.68, 27.03.71, 11.05.72, 31.05.73, 12.05.77,
04.05.79, 09.05.80, 08.05.81, 06.05-83, 24.06.84, 29.05.85,
29.05.86, 21.05.87, 25.05.88, 28.05.90, 29.05.96, 09.06.97,
26.05.04, 23.05.07 og 27.05.09.

!

§1. Norsk forening for Barn og Unges Psykiske helse(heretter kalt N-BUP) er en
interesseorganisasjon med hovedformål:
-

Å arbeide for økt faglig kompetanse for medlemmene

-

Å arbeide for økt tverrfaglig forståelse mellom medlemmene og ulike faggrupper

-

Å behandle saker av felles interesse for medlemmene

-

Å bidra til å utvikle fagfeltet til det beste for barn og unge innen psykisk helsevern

-

Å bidra med fagfeltets kompetanse i sosialpolitiske spørsmål om barn og unges
psykiske helse.

!
§2. Medlemskap
Som medlemmer kan opptas:

1. Enheter og enkeltpersoner innen psykisk helsevern for barn og unge som er
organisert etter Lov om spesialisthelsetjenesten og Lov om psykisk helsevern.

Søknad om medlemskap sendes N-BUPs styre. Medlemskapet knyttes til enheter på
foretaksnivå med kopiadresser til de laveste organisasjonsenheter, dette for å sikre god
kommunikasjon med hver enkel enhet. (Poliklinikk, institusjon, post, avdeling m.v.)

!
!

§3. Organer
N-BUP sine organer er:

1. Generalforsamling
2. Styret
3. Faste utvalg
4. Andre utvalg og deltakelse i internasjonalt samarbeid.

!
§4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er N-BUPs øverste myndighet. Den avholdes hvert år i løpet av
vårsemesteret. Styret sender innkalling skriftlig ledsaget av saksliste minst en måned i
forvegen. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen må være styret i
hende innen 15. mars.
Generalforsamlingen behandler styrets beretning, revidert regnskap og innkomne saker,
foretar valg, fastsetter kontingent og godkjenner budsjett for følgende år.
Generalforsamlingen skal godkjenne planer om eventuelt fast samarbeid med andre
foreninger. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres ved simpelt flertall.
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Medlemmene velger representanter til generalforsamlingen. Hvert medlem som har 5 eller
flere ansatte har 1 delegat med stemmerett, deretter en ny delegat for hver 20. ansatt.
Enkeltmedlemmer som har skriftlig fullmakt fra 5 eller flere enkeltmedlemmer har en delegat
til generalforsamlingen. Medlemsorganisasjonens leder utsteder fullmakt til delegatene til
generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan delegatene stemme med fullmakt fra inntil
2 andre fra samme medlem.
Kontingenten må være betalt innen utgangen av april for at medlemmet kan stemme på
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter krav fra et flertall i styret eller fra 1/3 av
medlemmene.

!

§5. Styret
N-BUP ledes av et styre bestående av leder og 8 styremedlemmer.
Styret er ansvarlig for N-BUP sitt kontinuerlige arbeid, setter i verk vedtak fra
generalforsamlingen og representerer foreningen utad. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg
blant medlemmene til utredning av spesielle saker. Likeledes kan styret oppnevne
representanter til komiteer og utvalg som arbeider innenfor N-BUP sine interesseområder.
Varamedlemmer tiltrer styret ved lengre permisjoner i perioden.
Styret oppnevner internasjonal sekretær som deltar i Nordisk Baltisk Forening (NBO- Nordic
Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents) og som er
foreningens kontaktperson overfor IACAPAP.

!

§6. Valg
Styremedlemmene med 3 varamedlemmer og leder velges av generalforsamlingen for 2 år av
gangen. Det er direkte valg på leder.
Styret konstituerer seg selv. En skal tilstrebe bred sammensetning i styret med hensyn til
kjønn, geografi, profesjon, institusjons- og stillingstype. En tilstreber overlappende
funksjonstid slik at kun halvparten av styret er på valg til samme tid.
Valgkomiteen består av tre medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen, jfr. egne
statutter for valgkomiteen.

!

§7. Utvalg
N-BUPs faste utvalg er:

1. Kongressutvalget
2. Administrasjonsutvalget
3. Sosialpolitisk utvalg
4. Data- fagutvalg
5. Andre utvalg som oppnevnes av styret

Alle utvalg leverer beretning om sin virksomhet til generalforsamlingen.

!

§8. Revisjon
Styret er ansvarlig for at regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor.
Revisjonsberetning legges fram på generalforsamlingen.
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!

§9. Kontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen.
Utmelding fra N-BUP må skje skriftlig innen kalenderårets utgang. Medlemmer som skylder
kontingent kan strykes som medlem etter behandling i styret.

!

§10. Oppløsning
Oppløsning av N-BUP krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Generalforsamlingen
bestemmer anvendelsen av overskytende midler.

!21

!

!22

!
!23

