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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.nbup.no)

!

2.1 Styrets beretning for perioden
Styret har i perioden bestått av:
Odd Sverre Westbye
Vigdis Raad
Lars Lund
Magne Furevik
Ellen Rasmussen Fjelldal
Roy Madsen
Unn Bjørklund
Lene Lund
Eivind Grasdahl
Henrik Sollie
Bjørg Rønning

Leder
Nestleder (fra mai 10)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

BUP St. Olavs Hospital
Bjerketun
BUPA Sykehuset Buskerud
BUP Nordhordland
BUP Hamar
BUP Sørlandet sykehus
BUP Kongsvinger
BUP Nord – OUS (sluttet mai 10)
BUP Stord (sluttet mai 10)
BUP Kristiansund (Ny mai 10)
BUP Kongsberg (Ny mai 10)

Styrets arbeid:
Styret har i perioden hatt 10 møter og behandlet 67 saker. Hovedvekten av sakene har vært
tilknyttet de faste utvalgene; landskonferansen 2010, lederkonferansen og det sosialpolitiske
engasjementet. Se egne beretninger under.
I tillegg til disse faste sakene har styret spesielt arbeidet med avviklingen av foreningens
engasjement i BUP-data, og bistand til de enhetene som gikk over til annen applikasjon. I det
sosialpolitiske arbeidet har nå fått i stand en avtale med Landsforeningen for barnevernsbarn,
der N-BUP er inne med ulike typer støttetiltak. Vår nye samarbeidspartner presenterte sin
organisasjon på vår lederkonferanse i Alta i oktober 2010.
1. BUP-data
Alt ansvaret for vedlikehold og utvikling av BUP-data er nå overtatt av det enkelte HF/RHF.
N-BUP sendte brev til RHFene våren 2010 med beskjed om at foreningen nå avsluttet sitt
engasjement i saken. Videre ble kildekoden stilt åpen for alle som ønsket å benytte seg av
BUP-data i årene fremover, dog med noen forbehold.

!

2.2 Beretning fra konferanseutvalget
Utvalget har bestått av representanter fra N-Bup og R-Bup.
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Fra N-Bup, Magne Furevik (leder), Bjørg Rønning og Ellen Rasmussen. Fra R-Bup øst/sør
Nansy Moss. Fra R-Bup midt Robert Valderhaug. Fra R-Bup vest, Karin Barth, Anita Husabø
og Dag Ø Nordanger. R-Bup nord har ikke gitt tilbakemelding om de ønsker deltakelse.
Utvalget har i perioden jobbet med ny landskonferanse i 2012. Det har vært tre felles møter i
perioden. I tillegg har det vært 2 møter mellom en representant for N-Bup og R-Bup vest,
samt et møte med teknisks konferansearrangør- der leder for utvalget samt leder av N-Bup
møtte.
Før arbeidet med landskonferansen for 2012 startet, ble evalueringen etter landskonferansen
på Gardermoen i juni 2010 gjennomgått. Det ble gjennomgående gitt positiv tilbakemelding
etter denne konferansen. Imidlertid ble det gitt noe kritikk i forhold til at det ble for mange
korte forelesninger, noe det vil bli tatt hensyn til ved neste konferanse.
På det første møte ble det drøftet sammensetning av utvalget i forhold til deltakelse fra en evt. alle R-Bupene. Det ble besluttet at alle R-Bupene skulle delta, men at en R-Bup får
hovedansvaret. R-Bup vest tar sammen med NBUP, hovedansvaret for landskonferansen i
2012. N-Bup er svært godt fornøyd med samarbeidet med de regionale R-Bupene, både ved
konferansen i 2010 og arbeidet med neste års konferanse.

!
Tidspunkt for konferansen er 06.06.-07.06.12
!

Det er bestemt at konferansen i 2012 skal legges til Bergen. Det vurderes om konferansene
skal legges til den byen der den RBUP som er hovedsamarbeidpart, er lokalisert.
Pr. i dag er store deler av programmet klart og overskriften er ”Ser vi det vi skal se”. Det
faglige programmet vil, som ved konferansen i 2010, gå over 2 dager. Det vil også bli søkt om
godkjenning av profesjonsforeninger med ca.16 timers vedlikehold, videreutdanning etc.
Konferansen i 2012 vil, i tillegg til spesialisthelsetjenesten, utvides til å omfatte fagpersoner i
kommunale tjenester som arbeider spesielt med psykisk helse hos barn og unge. Det vil
arrangeres kontorforum parallelt, som tidligere.
Da konferansen i 2012 antas bli av noe større omfang enn tidligere, har N-Bup`s styre vedtatt
at det tekniske arrangementet skal ivaretas av et privat firma. Kontrakt er inngått med
Possibility A/S.

!
!

2.3 Beretning fra administrasjonsutvalget
Utvalget har bestått av: Odd Sverre Westbye, Unn Bjørklund og Lene Lund/Roy Madsen
I perioden er det avholdt en lederkonferanse:
Alta 20.- 22. oktober 2010. Tema; Diagnoser – Et nødvendig onde eller?
Om lag 80 ledere i fra feltet møttes til konferansen i Alta der fokus var bruk av diagnoser i
BUP-feltet. En hadde fokus både på klinisk tilnærming og bruken/nytten av diagnoser knyttet
til forskning. I tillegg til ordinære poster på programmet som ”Nytt fra HoD og H-dir”,
faglige bidrag fra RBUP Nord fikk vi også en presentasjon av N-BUP sin nye
samarbeidspartner ”Landsforeningen for barnevernsbarn” ved deres generalsekretær Maria
Reklev.

!

2.4 Beretning fra internasjonalt/sosialpolitisk utvalg
Utvalget har bestått av: Vigdis Raad, Lars Lund og Roy Madsen/Henrik Sollie
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I 2010 har vi kontinuert vårt engasjement og samarbeid med Foreningen for barnevernsbarn.
I hovedsak har kontakten vært med organisasjonssekretær Maria Reklev som er fast ansatt i
foreningen.
Vårt fokus har vært å bidra og støtte Landsforeningen for barnevernsbarn i oppbygging og
utvikling av egen organisasjon.
Dette har vi gjort på ulike måter. Hoveddelen av arbeidet har vært ved å bidra med veiledning
og konsultasjon til organisasjonssekretær.
Det har vært 5 møter, til sammen 10 timer i 2010 hvor N-BUP har engasjert
psykologspesialist Johan Lunde som veileder.
Begge parter uttrykker et ønske om å fortsette og er godt fornøyd med samarbeidet.
Samarbeidet er midlertidig avsluttet i januar 2011 på grunn av svangerskapspermisjon.
N-BUP har også gitt tilbud om 2 dagers kurs i organisasjonsutvikling men dette tilbudet er
enda ikke benyttet.
Landsforeningen for barnevernsbarn v/ Maria Reklev var invitert til Lederkonferansen i Alta
og informerte om foreningens arbeid.
Hun holdt et meget engasjert og reflektert foredrag til ettertanke for oss alle.

!
!

2.5 Beretning fra NBO
Året 2010 ble det avholdt den 5. Nordisk-Baltiske konferanse i Latvia. Den ble avholdt i
Jurmala med etterfølgende weekend for de fleste fra de nordiske landene i Riga.
Arrangementet har fått gode tilbakemeldinger både på det faglige innhold og at det var et godt
sosialt program med høy trivselsfaktor. Vi fikk ingen støtte slik vi pleier fra vertslandet, og
det ble derfor ikke noe overskudd, tvert i mot et mindre underskudd. Dette har ført til at vi
ikke har spesielt god økonomi. Dette skyldes også at de Baltiske landene har svært anstrengt
økonomi for tiden. Det er også flere av våre medlemsorganisasjoner i disse landene som sliter
som en direkte følge av den økonomiske krisen. Det gledelige er at vi nå har etablert kontakt
med psykisk helsevern i disse landene, og det er fra norsk side bevilget penger fra n-bup til et
prosjekt som vi går i gang med nå ganske snart. Dette går ut på å forsøke å etablere
organisasjoner for psykisk helsevern i Estland og Latvia.
Det har blitt knyttet kontakter direkte mellom noen av institusjonene som har vært
representert, og det har vært flere besøk fra de Baltiske landene til de Nordiske og motsatt.
Det har også vært utveksling av forelesere i ulike prosjekter i de Baltiske landene, det er
stadig spørsmål om deltakelse i diverse utvekslingsopplegg og besøk.
Det er nå i gang planlegging av neste konferanse i Litauen i 2012.
Fra n-bups styre har Henrik Sollie blitt med som representant i tillegg til Lars R. Lund som er
leder for NBO.
Fra Norge har Birger Hasvik også bidratt betydelig med frivillig innsats som sekretær i NBO
Det arbeides også med å forsøke å gjøre NBO mindre avhengig av personer og ildsjeler slik
det på mange måter har vært fram til nå. Dette er et møysommelig arbeid, men vi er i gang
med det.
Kontakten med fagmiljøene i de Baltiske landene er viktigere enn noen gang. Det å vite at
man har noen der ute som en kan kontakte og ha kontakt med betyr mye.
Tross de konsekvenser som den økonomiske krisa har medført er vi optimistiske og har tro på
at dette arbeidet har betydning for både oss og vår samarbeidsorganisasjoner i Baltikum.

!
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Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.
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3. Årsregnskap for 2008

!
3.1 Resultatregnskap for foreningen og balanseregnskap
!
2010

2009

Statsstøtte

150.000

150.000

Seminarer

465.000

256.000

Inntekter

Gaver

92.000

Kontingent

365.000

367.000

Renter

20.000

28.000

Diverse

43.000

Sum:

1.043.000

893.000

Lønn/honorar

106.000

47.000

Seminarer

626.000

479.000

Kontorhold

19.000

27.000

Styret, reise og opphold

246.000

234.000

Styret, diverse

61.000

98.000

Kontorgruppa

13.000

22.000

Sum:

1.071.000

907.000

Overskudd/underskudd

- 28.000

- 14.000

485.100

527.880

Utgifter

Balanse
Sum gjeld og egenkapital

!
Revisors beretning: Se vedlegg på side .
!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap.
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4. Budsjett for 2012

!

4.1 Forslag til budsjett for 2012

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

!

2011

2012

365.000
150.000
310.000
20.000
845.000

365.000
150.000
310.000
20.000
845.000

50.000
445.000
20.000
260.000
50.000
20.000
845.000

50.000
445.000
20.000
260.000
50.000
20.000
845.000

De stipulerte inntektene ifm seminarer i 2012 er noe usikre da vi i forbindelse med
landskonferansen i Bergen 2012 for første gang benytter oss av et profesjonelt selskap som
står for det tekniske arrangementet av konferansen. Inntektene vil derfor være helt avhengige
av antall påmeldte. Denne konferansen er også åpen for kollegaer som arbeider innen
kommunalt tjenesteområde, noe som ytterligere forsterker usikkerheten om antall deltakere.
Styret har likevel valgt å holde på samme tall som i 2011 inntil vi høster erfaringer fra
landskonferansen i 2012.

!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett. Kontingenten for 2012
fastsettes til kr. 105 pr årsverk i helseforetaket.

!
5. Saker fra styret og innkomne saker
!

5.1 Endring i vedtektene
Styret ber med dette om tilslutning til nye tekst i §7 om faste utvalg i styret. Endringen
skyldes overgangen til flere datasystemer – bortfall av datautvalg – og styrets ønske om å
vinkle vårt sosialpolitiske engasjement opp mot vårt internasjonale engasjement – derav
Internasjonalt- sosialpolitiak utvalg.
Se Vedlegg 2 Forslag til nye vedtekter.

!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forlag til endringer i vedtektene.

!
6. Valg
!
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6.1 Valg av styre
Valgkomiteen har bestått av Lene Lund, Gerd Blomhoff Pedersen og Kjell Wigers. Komiteen
ble valgt for 2 år på Generalforsamlingen i 2010
Følgende personer i Styret er på valg:
Odd Sverre Westbye (Leder)
Vigdis Raad
Unn Bjørklund
Magne Furevik

!

Følgende er ikke på valg:
Lars Lund
Henrik Sollie
Ellen Rasmussen Fjelldal
Roy Madsen
Bjørg Rønning

!
Varamedlemmer: Siv Kvernmo og Åsmund Bang
!
Alle styremedlemmene stiller til gjenvalg.
!
Valgkomiteens innstilling:
1) Leder (Velges for 2 år):

!

2) Styremedlemmer (2 år):

!
!

Odd Sverre Westbye
Vigdis Raad
Unn Bjørklund
Magne Furevik

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

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

1. Dagens vedtekter
2. Forslag til nye vedtekter
3. Revisors beretning
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Vedlegg 1: Vedtekter for N-BUP.

!

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, 27.05.09 og 09.06.10.

!

§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
høstsemesteret. Styret sender innkalling skriftlig ledsaget av saksliste minst en måned i
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forvegen. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen må være styret i
hende innen 15. juni.
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 juni 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. Konferanseutvalget
2. Administrasjonsutvalget
3. Sosialpolitisk utvalg
4. Data- fagutvalg
5. Andre utvalg som oppnevnes av styret
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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.

!
!
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Vedlegg 2, forslag til nye vedtekter

!

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, 27.05.09, 09.06.10 og 26.10.11

!

§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:

2. 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 (Konferanseutvalg, administrasjonsutvalg, internasjonaltsosialpolitisk utvalg)
4. Andre utvalg som oppnevnes av styret

!
§4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er N-BUPs øverste myndighet. Den avholdes hvert år i løpet av
høstsemesteret. Styret sender innkalling skriftlig ledsaget av saksliste minst en måned i
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forvegen. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen må være styret i
hende innen 15. juni.
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 juni 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 kontaktperson(er) som deltar i Nordisk Baltisk Forening (NBO- Nordic
Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents) og som er
foreningens kontakt 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. Revisjon
Styret er ansvarlig for at regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor.
Revisjonsberetning legges fram på generalforsamlingen.

!

§8. 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.

!
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§9. Oppløsning
Oppløsning av N-BUP krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Generalforsamlingen
bestemmer anvendelsen av overskytende midler.
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Vedlegg 3: Revisors beretning for 2010.
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