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1. Konstituering !
1. Navneopprop 
2. Praktiske opplysninger 
3. Valg av ordstyrer 
4. Valg av referenter 
5. Valg av tellekorps 
6. Godkjenning av dagsorden !
Styrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen tar konstitueringen til etterretning. !
Vedtak: 
Generalforsamlingen tok konstitueringen til etterretning. !!
2. Beretning fra styret og utvalgene !
Styrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen tar beretningen til orientering. !
Vedtak: 
Generalforsamlingen tok beretningen til orientering. !!
3. Årsregnskap for 2009 !
Styrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap. !
Vedtak: 
Generalforsamlingen godkjente fremlagte regnskap. !!
4. Budsjett for 2010  !
Styrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett. Kontingenten fastsettes til kr. 
100 pr årsverk i helseforetaket. !
Vedtak: 
Generalforsamlingen godkjente framlagte forslag til budsjett. Kontingenten fastsettes til kr. 
100,- pr årsverk i helseforetaket. !
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!
5. Saker fra styret og innkomne saker !
5.1 Utvidelse av målgruppa for medlemskap i N-BUP. !
Styrets forslag til innstilling: !
Flertallsinnstilling: 
Flertallet bestående av 5 går inn for arbeidsgruppas flertallsinnstilling om ikke å endre 
kriteriene for medlemskap og anbefaler Generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: 
”Det gjøres ingen endringer i N-BUP’s vedtekter § 2.1 om å åpne opp for medlemmer utenfor 
spesialisthelsetjenesten.” !
Mindretallsinnstilling: 
Mindretallet bestående av 2 går inn for arbeidsgruppas mindretallsinnstilling, og går inn for å 
utvide målgruppa for N-BUP til også å omfatte fagpersoner som har som hovedoppgave å 
arbeide med barn og unges psykiske helse i kommunene, og inviterer generalforsamlingen til 
å fatte følgende vedtak: 
§2. Medlemskap 
Endring av § 2, ny tekst: 
A. Enheter innen psykisk helsevern for barn og unge som er organisert etter Lov om 
spesialisthelsetjenesten, Lov om psykisk helsevern og Lov om helsetjenesten i kommunene. 
B.  Medlemmer som er organisert etter Lovene i pkt. 1. kan være enkeltpersoner eller enheter 
som har som hovedoppgave å arbeide med barn og unges psykiske helse.”   !
Resten av § 2 forblir uendret. 
  
(Saken krever vedtektsendringer og må derfor ha 2/3 flertall dersom styrets flertallsforslag 
faller, j.fr. vedtektenes §4.) !
Vedtak: 
Generalforsamlingen tilsluttet seg ….tallets innstilling med ? stemmer. ? stemte for ….tallets 
innstilling.  !!
5.2 Navneendring !
Styrets forslag til vedtak:  
Styret anbefaler at N-BUP beholder nåværende navn; Norsk forening for barn og unges 
psykiske helse. 

Vedtak: !!
5.3 Forslag til nye vedtekter. 
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!
1. !
Styrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene i vedtektene slik de fremkommer av 
forslaget. 
(Forslaget krever 2/3 flertall, j.fr vedtektenes § 4) !
Vedtak: 
Generalforsamlingen godkjente de foreslåtte endringene slik de framkom av forslaget. 
For: 
Mot: !!
2.  !
Styrets forslag til vedtak: 
(Styret er delt i sin innstilling til denne saken. 5 medlemmer foreslår ikke å godkjenne de 
foreslåtte endringene, 2 medlemmer foreslår å godkjenne endringene.) !
Generalforsamlingen godkjenner ikke de foreslåtte endringene i vedtektene slik de 
fremkommer av forslaget. 
(Endring krever 2/3 flertall, j.fr vedtektenes § 4) !
Vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene i vedtektene slik de fremkommer av 
forslaget. 
For: 
Mot: !!
6. Valg !
6.1 Valg av styre 
Valgkomiteen har bestått av Ole Audun Rostad, Gerd Blomhoff Pedersen og Kjell Wigers. 
Komiteen ble valgt for 2 år på Generalforsamlingen i 2009 
Følgende personer i Styret er på valg: 
Lars Lund 
Lene Lund 
Ellen Rasmussen 
Roy Madsen !
Følgende er ikke på valg: 
Odd Sverre Westbye (Leder) 
Eivind Grasdahl 
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Vigdis Raad 
Unn Bjørklund 
Magne Furevik !
Varamedlemmer: Siv Kvernmo og Åsmund Bang !
Lene Lund stiller ikke til gjenvalg og Eivind Grasdahl har trukket seg fra styret pga 
jobbskifte. !
Valgkomiteens innstilling:    !
1) Styremedlemmer (2 år):   Lars Lund 

Ellen Rasmussen 
Roy Madsen 
Henrik Sollie (Ny) 
Bjørg Rønning (Ny) !

Henrik Solli er psykologspesialist ved BUP Kristiansund, og Bjørg Rønning er 
psykologspesialist ved BUP Kongsberg 
Varamedlemmer:    1. Åsmund Bang, BUP Levanger 
     2. Tor Fjelstad, BUP Voss (Ny) !
Styrets forslag til ny valgkomite: Lene Lund, Kjell Wigers og Gerd Blomhoff Pedersen !
Vedtak:  
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. !!
7. Avslutning av generalforsamlingen  !!!!
Gerd Blomhoff Pedersen  Odd Sverre Westbye   Siri Jensen
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