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1. Konstituering

!

1. Navneopprop
2.
3.
4.
5.

!
Praktiske opplysninger
!
Valg av ordstyrer
!
Valg av referenter
!
Valg av tellekorps
!

6. Godkjenning av dagsorden

!
!
2. Beretning fra styret og utvalgene
!
2.1 Styrets beretning
!
Styret har i perioden bestått av:
!
Anne-Stine Meltzer
Vigdis Raad
Ellen Rasmussen
Gro Anita Kåsa Poulsen
Henrik Sollie
Liv Åse Dybdal
Magne Furevik
Per willy Antonsen
Roy Madsen

!
!
Styrets arbeid i 2013
!

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ahus, ABUP, Follo
Vestre Viken, Bjerketun
BUP Hamar
Sørlandet sykehus, ABUP
BUP Kristiansund
Fonna, BUP og DPS
Bergen, BUP Nordhordaland
Nordland, BUP Bodø
Sørlandet sykehus, ABUP

Styret hadde 8 møter og behandlet 55 saker. Hovedvekten av sakene var knyttet til de faste
utvalgene, forberedelse til lederkonferanse i Sarpsborg og Bodø, en intensivering i
forberedelsene til fagkonferansen i 2014 i Trondheim og en avklaring av NBUPs rolle med et
vanlig medlemsskap sammen med de andre nordiske landene ift NBO.

!

Utviklingen av NBUP som en synlig og relevant aktør i Norge var i fokus for de fleste sakene.
En ny modernisert nettside ble forberedt og avtale ble inngått med Aptum. NBUP logo ble
modernisert, brevark m.v. ble oppdatert. Styret besluttet at et av styremedlemmene, Gro Anita
Kaasa Poulsen, skulle ha et særskilt ansvar for nettsiden.

!
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I et forsøk på å øke synligheten for organisasjonen sendte NBUP inn en kronikk til
hovedstadsavisene og lokalavis på Sørlandet i debatten rundt asylbarn. Denne ble publisert på
Sørlandet. Styret fant at arbeidet med å være en relevant drøftingspartner ville være mer
effektivt gjennom samarbeid og deltagelse i styringsgrupper/arbeidsgrupper vedrørende
utviklingsarbeid i feltet.
I 2013 deltok vi i to slike arbeider, som høringsinstans i forbindelse med
kunnskapsoppsummeringen om angst og depresjon hos barn og unge og utskrivningsklare
pasienter, begge ledet av Helsedirektoratet.

!

I 2013 var overgangen i BUP Norge fra BUPdata til Dips i gang, og styret forberedte et arbeid
for å fremme en best mulig løsning. Det ble besluttet å holde en nasjonal Dips workshop for
bup-feltet våren 2014, og medisinsk direktør Thomas Nordheim Alme for Dips ble invitert til
ledersamlingen i Bodø.

!

Styret hadde dialog med helsedirektoratet vedr. forhåndsgodkjenning av tjenestested for Lis
(leger i spesialisering) og oppnådde at helsedirektoratet ville følge opp saken videre.

!

I forarbeidet til landskonferansen i Trondheim besluttet styret å etablere en pris for beste
Poster. Intensjonen var å knytte klinikk og forskning tettere sammen. I vedtektene som ble
utarbeidet for posterkonkurransen ble dette tydeliggjort gjennom tre målingskriterier som ble
tildelt lik vekt;

!

1. høy vitenskapelig kvalitet,
2. faglige relevans for fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og
3. formidlingen av forskningen gjennom presentasjonen.

!
Prisen ble planlagt utdelt for første gang i Trondhem 2014.
!

Midtveis i perioden ga tidligere formann Odd Sverre Westbye styret orientering om at han ved
høstens generalforsamling ikke ville ta gjenvalg.

!

Styret konstituerte seg med ny leder, Anne-Stine Meltzer og gjenvalg av nestleder, Vigdis
Raad i siste styremøte i Trondheim desember 2013. Styrets sekretær gjennom mange år, Tove
Skjærvik Johansen, avsluttet også sitt arbeidsforhold for foreningen på generalforsamlingen
2013. Styrets besluttet å ansette også i det videre arbeidet en viss ressurs til kontorfagstøtte
ved enhetsleder Anne May Bø Heggedal (BUP Follo) 4t/uke, samt datatjenester 4t/uke fra
styremedlem Gro Anita Kåsa Poulsen.

!
2.2. Beretning fra konferanseutvalget
!

Konferansekomiteens arbeid var knyttet til planlegging av Landskonferansen 2014 i
Trondheim. Arbeidet startet i august 2012.

!
Komiteen hadde følgende medlemmer.
!
Nancy Moss, RBUP Øst-Sør
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Robert Valderhaug, RKBU Midt Norge
Thomas Jozefiak, RKBU Midt Norge
Odd Sverre Westbye, RKBU Midt Norge
Dag Nordanger, RKBU Vest
Hanne Lorentsen RKBU Nord
Ellen Rasmussen, NBUP
Per Willy Antonsen NBUP
Magne Furevik, NBUP (leder av komiteen)

!

Komiteen hadde to møter våren 2013 og et høsten 2013, der det faglige innholdet på
konferansen og aktuelle forelesere ble drøftet. Kontakten mellom komitemedlemmene var
ellers på mail og telefon. Oppgaver knyttet til innhenting og kontakt med forelesere ble
fordelt mellom komitemedlemmene. Tema for konferansen var avklart høsten 2012.

!

Komiteens leder hadde 2 møter med teknisk arrangør – Possibility. Ellers var kontakten
mellom komiteen og teknisk arrangør pr. mail og telefon.

!

RKBU Midt Norge er hovedsamarbeidspartner for 2014 konferansen. Samarbeidet mellom
NBUP og RKBU/RBUP har fungert meget godt. Fra NBUP sin side vurderes samarbeidet
som avgjørende for å kunne utvikle en konferanse som har et høyt faglig nivå.
Regionsenterne sin rolle er knyttet til planleggingen av tema for konferansen. Deres oversikt
over forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet, supplert med NBUP sin erfaring fra klinikk
og klinikkens behov, ga et godt grunnlag for å sette sammen et faglig innhold som er relevant
og samtidig ivaretok det overordnede målet om at konferansen skal ha et klinikknært innhold.

!

Alt praktisk arbeid var avtalt ivaretatt av NBUP i samarbeid med Possibility. Dette
samarbeidet har også fungert meget godt. Program for konferansen var klart sommeren 2013
og ble første gang presentert på lederkonferansen høsten 2013.

!

I forbindelse med konferansen 2014 ble det i tillegg til annonsering via maillister, og på
RBUP/RKBU og NBUP sine hjemmesider, lagt ut informasjon på Facebook. Voksne for Barn
markedsførte også konferansen. Possibility utarbeidet nyhetsoppdateringer som ble sendt ut.
Kontakt ut mot psykisk helsevern på kommunalt nivå var en utfordring, men informasjon ble
delt gjennom NBUPstyrets kanaler hvor man også oppfordret kommuene til å gi informasjon
videre.

!
!
2.3 Beretning fra kontorforum
!

Kontorforum bestod i perioden (2012-2013) av:
Gro Anita Kåsa Poulsen ABUP Sørlandet sykehus HF, Leder/kordinator
Elisabeth Bjarkø, BUP Oslo Nord, OUS HF
Lisbeth Kristensen Rosenlund, Bup Ytrebygda, Helse Bergen
Lise Jensen, Fylkesdekkende poliklinikk, Sykehuset Østfold HF
Åse Kathrine Aure, Bærum BUP, Vestre Viken HF
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Tove Eliassen, BUP Levanger
Aud Steinnes, BUPA Tromsø
Siri Jensen, Nic Waals Institutt
Hovedaktiviteten til kontorforum var planlegging og gjennomføring av kontorforum på
Landskonferansen 2014. Valg av tema på kontorforum er i så stor grad som mulig tilpasset og
koordinert med landskonferansens hovedtema. I tillegg vies vårt datasystem, om det er DIPS
eller Bupdata, relativt stor plass da vi fortsatt tror dette er viktig for mange.

!

Vi er opptatt av å få til enda mer dialog med fagfeltet og oppfordrer til å komme med innspill
til gruppa via koordinator/leder, på tema til konferansen og evt andre saker fagfeltet synes vi
bør jobbe aktivt med som gruppe. Kontorforum ønsker også å bli mer aktive på den
nyetablerte nettsiden www.nbup.no Vi har også bidratt til å jobbe frem samlingen som ble
gjennomført på Gardermoen ifbm DIPS. Styrets administrasjonsutvalg får gjennom
kontorforumets leder innspill for å sikre relevante tema på lederkonferansene for vår gruppe.

!
2.4 Beretning fra administrasjonsutvalget
!

Utvalget fokuserte på ledersamling i Sarpsborg og i Bodø. Det ble holdt arbeidsmøter i
tilknytning til styremøtene og utvalget holdt ellers kontakt per mail og telefon. Jevnlige møter
med Helsedirektoratet ble innført våren 2013 i tilslutning til styremøtene. Aktuelle tema for
utvikling av barnefeltet ble jevnlig uformelt drøftet og ordningen ble oppfattet som viktig for
NBUP etter målsetningen om å være synlig og relevant i spørsmål som angikk BUPfeltet.

!

Hovedforedragsholdere og program for Sarpsborg var klargjort i stor grad i 2012. Ledelse og
fag var sentrale fokusområder for Sarpsborgkonferansen med Stein Johnny Valstad som
hovedforeleser om verdibasert ledelse, fokus på overgang til 1. linje og lanseringen av
kontorfag som BUPs 5 fagområde.

!

At styreformannen skulle gå av på generalforsamlingen preget styrets arbeid dette året da vi
innså at ledersamlingen i Bodø også ville bli en avslutning for Odd Sverre Westbye som
formann. Vi var også opptatt av avslutningen for NBUPs tidligere formann, Kjell Wigers som
nå gikk ut av valgkomiteen.
Hovedtema for konferansen var fra gammel til ny kultur i BUPfeltet. Ny dipsplattform var
viktig for feltet å orientere seg mot, og NBUP fikk mandat til å bidra med dips-samling på
nasjonalt nivå for å sikre at behovene i BUP-klinikkene ble ivaretatt. Retningslinjer og
styringskrav ble presentert fra et ledelsesmessig ståsted der timeboken fra Vestfold ble brukt
som eksempel på lederutfordringer i BUP klinikk. Styret mottok mange positive henvendelser
og gode ideer vedrørende dette ledertemaet etter samlingen og forstod dette som et tegn på at
styrets rolle som formidler mellom BUPene i ulike landsdeler har en positiv verdi. Dette bidro
også til at administrasjonsutvalget har løftet fram betydningen av drøftingsgrupper i
ledersamlingene for å sørge for at BUPledere fra hele landet nettopp får anledning ikke bare
til å diskutere ledersamlingens temaer – men bygge nettverk for ledelse av BUPfeltet.

!
!
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2.5 Beretning fra internasjonalt/sosialpolitisk utvalg

!

Utvalget har i 2013 bestod av Vigdis Aino Raad, Liv Åse Dybdal og Henrik Sollie. NBUPs
medlemskap i de to internasjonale organisasjonene IACAPAP (International Association for
Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) og NBO (Nordic Baltic Organisation
for Professionals Working with Children and Adolescents) var hovedfokus og gjenstand for
drøftinger i styret. Det ble diskutert hvordan Norge kunne ta i mot invitasjonen om å bidra i
IACAPAP bulletin, et tidsskrift som gis ut 3-4 ganger per år og hvor mange medlemsland
bidrar med fagartikler. Styrets oppfølging av involveringen i foreningen for barnevernsbarn
ble gjennomgått. I 2013 ble det tilbudt en ny runde med veiledning slik at organisasjonen
skulle sikres et godt fundament. Styret besluttet at vi etter dette tilbudet til foreningen ønsket
en ny vurdering av om tilbudet burde opprettholdes eller avsluttes.

!
Styret forberedte seg på IACAPAP sin verdenskongress i Durban 11-15 august 2014.
!
!
Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.

!
Vedtak:
!
!
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3. Årsregnskap for 2013

!

!

3.1. Resultatregnskap og balanseregnskap
2013
Inntekter
Statsstøtte
Seminarer
Gaver
Kontingent
Renter
Diverse
Sum

2012

2011

150000
283655

150000
117250

150000
360510

393225
25408

371765
22769

379315
24122

852288

664783

913947

Utgifter
Lønn/honorar
Seminarer
Kontorhold
Styret, reise og opphold
Styret, diverse
Kontorgruppa
Sum

202073
417514
13129
227156
95243
3037
966561

143313
133860
4521
245647
82260
13916
612638

110332
344267
9495
212608
38882

Overskudd/underskudd

-114272

52145

184447

Balanse
Sum gjeld og egenkapital

620166

761909

729500

Revisors beretning: Se vedlegg på siste side.

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner fremlagte regnskap.

!

Vedtak:
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4. Budsjett for 2015
4.1 Forslag til budsjett for 2015
År

2012

2013

2014

2015

Kontingent

365.000

375.000

370.000

370.000

Statsstøtte

150.000

150.000

150.000

150.000

Seminarer

310.000

210.000

0

220.000

20.000

20.000

25.000

25.000

845.000

755.000

545.000

765.000

50.000

100.000

150.000

220.000

Seminarer

445.000

305.000

150.000

200.000

Kontorhold

20.000

20.000

20.000

20.000

260.000

260.000

260.000

260.000

Styret diverse

50.000

50.000

50.000

50.000

Kontorfaggruppa

20.000

20.000

20.000

20.000

845.000

755.000

655.000

770.000

Inntekter

Renter
Sum

Utgifter
Lønn/honorarer

Reiseutgifter styret

Sum

!
!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2015. Kontingenten for
2015 fastsettes til kr. 105 pr årsverk i helseforetaket.

!
Vedtak:
!
!
!
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5. Saker fra styret og innkomne saker

!
!

1. Fast tilholdsted for fagkonferansen.

Styret har etter tre fagkonferanser i 2010, 2012 og 2014 svært god erfaring med samarbeidet
med RBUP/RKBU. I samarbeidet for konferansen 2016 har vi i møter med RBUP/RKBU
drøftet muligheten av å løfte konferansen ytterligere og gjøre den til den konferansen fagfolk,
både klinikere og forskere og siste, men ikke minst ledere, opplever at de ikke vil gå glipp av.

!

For å oppnå en sterkere konferanse ønsker vi å foreslå at konferansen får et fast tilholdsted i
landet. Målet med det er å både skape gode relasjoner til hotell/konferansesteder og bygge en
konferansekultur med målsetning om økt vekst. RBUP og RKBU vest, midt og nord har gitt
sin tilslutning til ideen.

!

Evalueringen av fagkonferansen 2012 ga et klart råd til styret:
Om NBUP skulle velge et fast tilholdssted for konferansen, så var ønsket fra de fleste
deltagerne at byen Bergen ble valgt. For å kunne øke sastningen foreslår styret derfor at
fagkonferansen fra 2016 holdes i Bergen, og at Bergen beholdes som en fast konferanseby for
fagkonferansen i årene framover.

!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tilslutter seg at Bergen blir faste tilholdsted for fagkonferansen.

!
!
!

2. Felles lederkonferanse for BUP og DPS 2015

Helsedirektoratet og NBUP har drøftet mulighetene for et tettere samarbeid rundt NBUPs
lederkonferanser. Innenfor psykisk helsevern er NBUP alene om å ha en
interesseorganisasjon som samler klinikkene for barn og unge på nasjonalt nivå. For
voksenfeltet har koordinator i Helsedirektoratet løst dette ved at konferansen for voksne har
en arbeidsgruppe bestående av deltagere fra Hdir, RHFene og klinikere/ledere fra feltet.
Konferansen for DPS blir økonomisk dekket av Helsedirektoratet. Å knytte et sterkere bånd
til våre eiere, RHF, er viktig hvis NBUP skal kunne ha ønske om å bli benyttet som en
høringsinstans for BUPfeltet.

!

Psykisk helsevernfeltets oppdeling i barn og unge gir oss noen lederutfordringer. Det kan
være drøftinger knyttet til riktig behandling på riktig nivå, riktig sted, overføring av klienter,
behandlingstilbud, ungdomsgarantien, vi vet alle at tilstander som starter i ungdommen godt
kan trenge hjelp inn i voksenalder.

!

Som et prøveprosjekt har NBUPstyret gått inn for å gjennomføre vårens lederkonferanse
(2015) som et samarbeid med Helsedirektoratet, RHF og DPS. Denne er lagt til Bodø 19. og
20 mai. Den 20. mai vil være en felles dag der både DPS og BUP vil delta med felles tema
som omhandler målgruppen i randsonen mellom oss. DPS vil ha konferanse 20. og 21. mai.
Styret vil delta i arbeidsgruppen for konferansen og bruke denne erfaringen som praksis for å
igjen kunne ta i mot råd fra generalforsamlingen i 2015 om denne tradisjonen bør fortsette.
!10

!

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tilslutter seg at vårens lederkonferanse brukes som erfaringsgrunnlag for
vurdering av eventuelle videre felleskonferanser.

!
!
6. Valg
!

Valgkomiteens medlemmer er:
Lene Lund, Odd Sverre Westbye og Bjørn Brunborg (leder).
Komiteen ble valgt for 2 år på Generalforsamlingen i 2013

!

Følgende personer i styret er ikke på valg:
Anne-Stine Meltzer (Leder)
Vigdis Raad (Styremedlem og Nestleder)
Magne Furevik (Styremedlem)
Gro Anita Kåsa Poulsen (Styremedlem)
Liv Åse Dybdal (Styremedlem)

!

Følgende personer i styre: er på valg
Henrik Sollie (Styremedlem) – Ikke gjenvalg
Ellen Rasmussen (Styremedlem) – Ikke gjenvalg
Roy Madsen (Styremedlem) – Til disposisjon for valgkomiteen
Per Willy Antonsen (Styremedlem) – Ikke gjenvalg

!

Varamedlemmer på valg:
Tor Fjelstad – Til disposisjon for valgkomiteen
Åsmund Bang - Ikke gjenvalg
Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer for 2 år:
• Tore Haagaard : Overlege/leder ved BUP Sogndal
• Kirsti Margrethe Jørgensen: Avdelingspsykolog i Nordlandsykehuset BUP. Lang
erfaring som psykologspesialist og leder av poliklinikk i BUP. Sitter i dag i stab til
avdelingsleder for BUP. Sitter i spesialistkomite i Psykologforeningen.
• Roy Madsen: Klinisk Sosionom, Sørlandet sykehus, Spesialrådgiver ved
Poliklinikken Kristiansand
• Kirsti Waldal Wist: Klinisk pedagog. BUP Nord-Trøndelag i Levanger.

!

Valgkomiteens innstilling til valg av varamedlemmer for 2 år:
• Tor Fjelstad
•

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

!
!
!
!
!
!
!

1. Dagens vedtekter
2. Revisors beretning

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, 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
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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
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.

!
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!
§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

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.
!14

!
!
Vedlegg 2: Revisors beretning
!

Se eget dokument vedlagt innkallingen.
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