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1. Konstituering

1.1. Navneopprop: Deltagere fra hvert sykehus/region.
1.2. Praktiske opplysninger:

•
•

Antall stemmeberettigede:
Observatører:

1.3.Valg av ordstyrer:
1.4.Valg av referenter: 2
1.5.Valg av tellekorps: 2
1.6.Godkjenning av dagsorden.
1.7. Underskrift av protokoll: 2

2. Beretning fra styret og utvalgene
2.1 Styrets beretning
Styret har i perioden bestått av:
Anne-Stine Meltzer
Vigdis Raad
Gro Anita Kåsa Poulsen
Kirsti Margrethe Jørgensen
Kirsti Waldal Wist
Magne Furevik
Liv Åse Dybdal
Roy Madsen

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ahus, ABUP Follo
Vestre Viken, ABUP Bjerketun
Sørlandet sykehus, ABUP
Nordlandssykehuset, BUPA
Nord Trøndelag, BUP Levanger
Bergen, BUP Nordhordaland
Fonna, BUP Stord og DPS
Sørlandet sykehus, ABUP

Tore Hågård

Styremedlem

Førde, Sogndal BUP
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Styrets arbeid i 2015
Styret hadde 9 møter og behandlet 66 saker.
Aktuelle saker vi behandlet fra medlemmene:

•

Støtte til utvikling av brukererfaringsundersøkelse for barn og ungdom. Innsendt fra
Akershus Universitetssykehus HF, Ungdomspsykiatrisk klinikk. Resultat: Saken ble
fulgt opp av Helsedirektoratet. Kunnskapssenteret ble gitt oppdrag om utvikling av
nasjonale brukerundersøkelser både for barn og ungdom. Saken har vært noe
forsinket pga omorganisering.

•

Engasjement ift oppgradering av Dips Arena, oppdatering av pasientens fastlege når

•

pasienten bytter. Innsendt av Østfold sykehus HF, Åsebråten. Resultat: Vi holdt BUPDips samling i mars der alle BUPer i Norge ble invitert og kunne gi innspill direkte til
Dips om utviklingsbehov. Behovet for oppgradering ble godt mottatt.
Uttalelse til RBUPs egenevaluering om utvikling av spesialistutdanningen for BUP
feltet: hvordan være en god tjeneste for tjenesten? Resultat: NBUP understreket
behov for en tverrfaglig spesialisering og vedlikehold av spesialisering gjennom
kunnskapssentrene.

•

Innspill om å tydeliggjøre tilbudet til Sped og Småbarn innenfor
spesialisthelsetjenesten parallelt med utvikling av feltet i kommunal psykisk
helsevern. Innsendt av Akershus Universitetssykehus, BUP Follo. Resultat: Tatt opp
med Helsedirektoratet. Tatt til orientering.

•

Støtte til innspill vedr. behov for stønadsordning (pleiepenger) for familier som har et
barn/ungdom med behov for kontinuerlig pleie. Innsendt av Nordlandssykehuset,
Finnmarkssykehuset og Vestre viken. Resultat: Saken ble meldt inn til
Helsedirektoratet. NBUP ble invitert til å samle punktene vi hadde mottatt skriftlig og
oversende, noe vi gjorde, slik at Hdir kunne følge saken videre.

•

Høringsuttalelse til Nasjonal Retningslinje for behandling og rehabilitering av
rusmiddelproblemer og avhengighet.
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Aktuelle saker fra samarbeidspartnere:

•

•

•

•

•

N-BUP fortsatte deltagelsen i arbeidsgruppe for å utvikle nasjonale retningslinjer for
BUP i Norge. Helsedirektoratet har overordnet regi. RBUP har prosjektansvar.
Styreleder deltok i forberedelsesarbeidet som representant sammen med leder for Dnlf
og NPF. Styremedlem Tore Haagard sitter i arbeidsgruppen for N-BUP.
Helsedirektoratets arbeid med utvikling av brukerundersøkelse for barn fulgte sentral
strategigruppe II, arbeidsgruppe 3 fra 2011-12. I 2014 pågikk drøftingene. I 2015
sendte N-BUP forslag fra hele landet til referansegruppe som ble etablert ift arbeidet
som skulle utføres av Kunnskapssenteret. Arbeidet ble påbegynt, men har vært noe
forsinket. NBUP har fulgt opp temaet i jevnlig dialog med direktoratet.
N-BUP v/styremedlem Roy Madsen deltok i styringsgruppen i prosjektet; God
Samhandling rundt barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer i regi
av Helsedirektoratet og KS.
N-BUP v/nestleder Vigdis Raad og styremedlem Roy Madsen deltok i
samarbeidsforumet mellom Helsedirektorat, Barne-, ungdoms og familiedirektorat,
barnevernet og psykisk helse som har som mål å se på gapet mellom tjenestene for å
øke kvaliteten til det beste for brukerne. Utvikling av Rundskriv ble ferdigstilt og
implementering i tjenestene startet.
N-BUP deltok gjennom representant for BUP, avdelingssjef Bjørg Antonsen i
utviklingen av råd (sammen med RBUP, KORUS, NKTS og Atferdssenteret) til
Helsedirektoratet for kvalitetsutvikling i BUPfeltet. Fokus på Rett hjelp til Rett tid –
kunnskapsbasert praksis og implementeringskunnskap var fokus fra NBUPs side.

•

Nasjonalt senter for Barnehabilitering tok kontakt for å invitere til felles satsning på at
BUP henvisningsskjema kunne utvikles elektronisk. Resultat: Meldt inn til
Helsedirektoratet.

•

Helsedirektoratet ba NBUP om bistand for å rekruttere bredt fra fagfeltet til en
«Tverrfaglig arbeidsgruppe». Vi meldte inn fra hele landet. Arbeidet ble ledet av Lars
Conrad Moe og har gitt forslag til tiltak i BUP i lys av NTNUS rapport om svakheter i
tilbudet i psykisk helsevern til barn i barnevernsinstitusjoner. Gruppen presenterte
arbeidet sitt under NBUP lederkonferanse i Sandefjord høst 2015 og avsluttet sitt
arbeid i 2016 med klare råd til direktoratet og fagfeltet på høring høsten 2016.
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2.2. Beretning fra konferanseutvalget
Konferansekomiteen sitt arbeid i 2015 var knyttet til arbeid med Barn & Unge kongressen
2016 og da hovedsakelig konsentrert rundt planlegging og gjennomføring av
Landskonferansen. Komiteens leder har i tillegg vært involvert i samkjøringen av de ulike
arrangementene som inngår i Barn & Unge kongressen.
Komiteen har hatt følgende medlemmer:
Dag Nordanger, RKBU Vest
Elin Kreyberg, RBUP Sør-Øst
Robert Valderhaug, RKBU Midt Norge
Anne Lise Fredriksen RKBU Nord
Tore Hågård, NBUP
Kirsti Waldal Wist, NBUP
Magne Furevik, NBUP/ leder konferansekomiteen
Komiteen hadde et møte i januar 2015. Arbeidet har ellers gått via mail og telefon. Komiteens
leder har hatt møter og annen kontakt med teknisk arrangør Possibility gjennom året.
Fra høsten 2015 har NBUP ved styreleder og komiteleder deltatt i planleggingen av og
gjennomføring av «Barn på Flukt», i samarbeid med H.dir, BUF.dir og RVTS-Vest.
Samarbeidet mellom NBUP og RBUP/RKBU har fungert godt. Etter at det ble bestemt at
Barn & unge kongressen skal ligge fast i Bergen har en gått bort fra at RKBU i vertsbyen er
hovedsamarbeidspartner. Samarbeidet med regionsenterne er avgjørende for å kunne sikre et
godt faglig innhold.
Samarbeidet med vår tekniske arrangør – Possibility AS har fungert godt. Possibility inngikk i
2015 avtaler om bistand i ulikt omfang til de ulike arrangementene som inngår i Barn & Unge
kongressen.

2.3 Beretning fra kontorforum
Kontorforum har i perioden bestått av:
Gro Anita Kåsa Poulsen, Abup, Sørlandet sykehus HF, leder/koordinator
Elisabeth Bjarkø, BUP Oslo Nord, OUS HF
Lise Jensen, Fylkesdekkende poliklinikk, Sykehuset Østfold HF
Åse Kathrine Aure, Bærum BUP, Vestre Viken HF
Lisbeth Kristensen Rosenlund, BUP Ytrebygda, Helse Bergen
Laila Aramnes, BUP Molde
Laila Thomassen, BUP Alta, Finnmarkssykehuset HF
Stine Mathisen, Nic Waals Institutt
Hovedaktiviteten i 2015 var planlegging av kontorforum på Landskonferansen 2016. Vi
forsøker å gjøre kontorforum til en mer integrert del av konferansen, og legger opp til
deltakelse i fellesforelesninger i større grad enn før. Tema for kontorforum forsøkes lagt
tettest mulig opp til konferansens tema. Det blir fortsatt egne sesjoner for kontoransatte rundt
aktuelle temaer for denne gruppen, og selvfølgelig med et stort fokus på DIPS/Bupdata videre
også.
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2.3.2. Beretning fra data-fag-utvalg
Utvalget har bestått av styremedlemmene Magne Furevik, Gro Anita Kåsa Poulsen, Tore
Hågård og Liv Åse Dybdal. Styret har behandlet innspill fra medlemmene vedr. Dips og formidlet
videre til Dips Arena. Utvalget har i perioden jobbet med å få på plass kontaktinformasjon
over alle BUP i Norge samt å få informasjonen lagt ut på N-BUP sin hjemmeside.

2.4 Beretning fra administrasjonsutvalget
Utvalget videreførte det nære samarbeidet med Helsedirektoratet i 2015. I forkant av hvert
styremøte møtte vi sentrale representanter fra Helsedirektoratet hvor en fortløpende fra begge
sider kan ta opp viktige spørsmål til diskusjon/refleksjon. Det ble også i forlengelsen av dette
samarbeidet gitt konkrete navn fra NBUP/fagfeltet som deltok i flere forskjellige
utredninger/komitearbeid. Styrets forankring i alle landsdeler og nettverk ble tenkt på på
forhånd slik at vi ivaretok helheten av NBUP.
Utvalget arrangerte 2 lederkonferanser i 2015, begge i samarbeid med Helsedirektoratet.
Konferansen i mai i Tromsø ble som et forsøk arrangert i et samarbeid både med
Helsedirektoratet og DPS.
Konferansen i Sandefjord i oktober 2015 ble spesiell da vi for første gang trakk KS inn i
samarbeidet om konferansen. Under denne konferansen ble det invitert inn deltagere fra
kommunal sektor. Målet var å få et stadig bedre BUP-barnevernsamarbeid, og styret fikk
gode tilbakemeldinger på at vi gjennom gjester fikk flere perspektiv i konferansens drøftinger.
Administrasjonsutvalget lytter gjerne til innspill fra medlemmene ift erfaringer med å ha
lederkonferanser med DPS/BUP og ift det å ha gjester på ledersamlingene.

2.5 Beretning fra internasjonalt/sosialpolitisk utvalg
Utvalget har i 2015 vært Liv Åse Dybdal, Vigdis Aino Raad og Kirsti M. Jørgensen.
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 har vært et møte med foreningen av barnevernsbarn for å vurdere hvordan vi kan bidra og
støtte organisasjonen.
Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar beretningen til orientering.
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3.Årsregnskap for 2015
3.1. Resultatregnskap og balanseregnskap

2015

2014

2013

2012

0

150000

150000

183000

100000
881415
115500

283655

117250

402885
16955

404460
24877

393225
25408

371765
22769

602840

1526252

852288

664783

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

196877
264730
27750
16403
310948
8768
2308
827784

220420
198026
63023
8876
270871
21139
2679
785034

202073
417514

143313
133860

13129
227156
95243
966561

4521
245647
82260
3037
612638

Overskudd/underskudd

-224944

741218

-114272

52145

Balanse

1150839
1150839

1393020
620166

761909

Inntekter
Statsstøtte
Overført fra prosjekter
Seminarer
Gaver
Kontingent
Renter
Diverse
Sum

Sum gjeld og genkapital

Revisors beretning: Se vedlegg på
siste side.

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner fremlagte regnskap.
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4. Budsjett for 2017
4.1 Forslag til budsjett for 2017
2015

2016

2017

År
Inntekter
Kontingent
Statsstøtte
Seminarer
Renter
Sum

2013

2014

375.000
150.000
210.000
20.000
755.000

370.000
150.000
0
25.000
545.000

370.000 370.000 370.000
150.000 60.000 100.000
220.000 200.000 200.000
25.000 25.000 20.000
765.000 655.000 690.000

Utgifter
Lønn/honorarer
Seminarer
Kontorhold
Reiseutgifter styret
Styret diverse
Kontorfaggruppa
Sum

100.000
305.000
20.000
260.000
50.000
20.000
755.000

150.000
150.000
20.000
260.000
50.000
20.000
655.000

220.000
200.000
20.000
260.000
50.000
20.000
770.000

220.000
200.000
20.000
270.000
50.000
20.000
780.000

220.000
200.000
20.000
320.000
50.000
20.000
830.000

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2016. Kontingenten for
2016 fastsettes til
kr. 105 pr årsverk i helseforetaket.
Vedtak:
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5. Saker fra styret og innkomne saker
5.1. Styret ønsker at generalforsamlingen tar standpunkt ift medlemskapet i NBO. Styrets
anbefaling er at foreningen melder seg ut av NBO og fortsetter samarbeidet som en
kollegaorganisasjon. Dersom generalforsamlingen kommer til et annet vedtak, ber styret om
et retningsgivende råd for det videre arbeidet.
Bakgrunn: NBO, Nordic-Baltic Organisation for Professionals Working with Children and
Adolescents (NBO) er en «non-profit» organisasjon og har følgende formål:







Utveksle informasjon om hvordan det er å jobbe med barn i institusjoner i tillegg til
annet arbeid, som poliklinikk, utdanning, sosial politisk og forebyggende arbeid med
familier, barn og unge i de baltiske og nordiske landene.
Utvikle faglig kompetanse hos hvert enkelt medlem.
Utvikle samarbeid, faglig kompetanse og forståelse for behovene barn har, både for
behandling og omsorg.
Arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom ulike fagpersoner og mellom psykisk
helsevern for barn og unge.
Bidra med informasjon, heve kompetansen til medlemmene og gi våre medlemmer en
arena for å møte hverandre og ta kontakt på grasrotnivå.
Basere arbeidet i NBO på ideelle bidrag fra deltakerne og i medlemsorganisasjonenes
faglige profil og også i den profesjonelle etiske retningslinjer for de ulike
yrkesgruppene.

NBO har ni medlemsorganisasjoner som kommer fra landene Litauen, Estland, Latvia,
Danmark, Sverige, Island og Norge. NBUP er den eneste norske organisasjonen som er
medlem i NBO. Organisasjonene fra de andre landene er en blanding av fagforbund og
interesseorganisasjoner for sosialarbeidere, spesialpedagoger og ulike profesjoner innen
psykisk helsevern. NBUP er med sine ca 100 medlemmer med ca 4000 ansatte den største
enkelt medlemsorganisasjonen i NBO.
NBO ble formelt stiftet i Riga i 2007. Etableringen av NBO kom etter samarbeid mellom
representanter fra ulike organisasjoner i de nordiske landene der flere personer fra de Baltiske
landene ble invitert inn i samarbeidet. Helt siden 2002 har det hvert annet år blitt arrangerte
Nordisk Baltiske konferanser.
NBUP har vært med som medlem fra 2008. Det har så langt vært arrangert 7 Nordisk Baltiske
konferanser. Konferansene har vært avholdt i ulike baltiske land. Deltakere fra de nordiske
landene har betalt høyere konferanseavgift enn deltakerne fra Baltikum. Bakgrunnen for dette
har vært et ønske om å ha en sosial profil og bidra til at flere fra de Baltiske landene kan delta.
NBUP sitt engasjement i NBO: NBUP har deltatt i nordisk-baltisk samarbeid gjennom
styrerepresentasjon ved styreleder og leder av internasjonalt/sosialpolitisk utvalg. NBUP har
deltatt med flere styremedlemmer på de Nordisk Baltiske konferansene. Det ble tatt initiativ
til prosjekt fra flere baltiske land der det kunne være aktuelt at NBUP bidro med å skaffe
kontakter med norske samarbeidspartnere. Prosjektene som ble meldt var imidlertid så lite
bearbeidet at det var vanskelig for styret å vurdere mulige norske samarbeidspartnere. En
forutsetning for NBUP da organisasjonen gikk inn i arbeidet var at det var en klar
tilstedeværelse fra BUP spesialisthelsetjeneste fra de øvrige medlemslandene i NBO. Vi har
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etterspurt en profil som nærmer seg BUP spesialisthelsetjeneste, men vi har ikke oppnådd
resultat. NBUP har ikke funnet prosjektarbeid realistisk og innspill til program og
organisasjon har ikke vært tatt til følge.
Økonomi: NBUP betaler årlig en medlemsavgift på ca 10 000 kroner.
Styremedlemmer i NBUP har ikke deltatt på konferansene siden 2014, og det har vært drøftet
i styrets løpende arbeid om foreningen bør fortsette sitt medlemskap under disse betingelser.
Vi har hatt møte med styreleder for NBO, og vi kan se mulighetene for samarbeid mellom
organisasjonene som kollegiale organisasjoner som vil gjøre det mulig for medlemmene i
begge organisasjoner å delta i fagutviklingen gjennom for eksempel konferanser.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar styrets orientering til etterretning og slutter
seg til at NBUP melder seg ut av NBO, men viderefører kontakten som en
kollegaorganisasjon.

Dersom generalforsamlingen ikke samles rundt vedtak 1:
Alternativt forslag til vedtak:

2. Generalforsamlingen tar styrets orientering til etterretning og ønsker at NBUP
fortsetter sitt medlemskap i NBO med begrunnelse i at …… og med ønske om
at……….

Vedtak:
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6. Valg
6.1 Valg av styre
Valgkomiteens medlemmer 2016 er: Lene Lund, Odd Sverre Westbye og Bjørn Brunborg
(leder).
Følgende styrerepresentanter er ikke på valg 2016:
Anne-Stine Meltzer (Leder)
Vigdis Raad
Magne Furevik
Gro Anita Kåsa Poulsen
Liv Åse Dybdal
Tor Fjelstad (varamedlem)
Inger Marie Opøien (varamedlem)
Følgende styrerepresentanter er på valg 2016:
Tore Haagaard
til disposisjon for valgkomiteen
Kirsti Margrethe Jørgensen til disposisjon for valgkomiteen
Roy Madsen
ønsker ikke gjenvalg
Kirsti Waldal Wist
ønsker ikke gjenvalg
Generalforsamling 2016 - Valgkomiteens innstilling til styret er:
Styremeldlemmer (2 år):
Gjenvalg:
Tore Haagaard
Gjenvalg:
Kirsti Margrethe Jørgensen
Nytt styremedlem: Katie Wickstrøm – Klinisk sosionom, Poliklinikkleder Bup poliklinikk
Saupstad på St. Olavs hospital.
Nytt Styremedlem: Carl Otto Christiansen - Spesialist i klinisk pedagogikk, Arbeidssted:
ABUP, Arendal, Sørlandet sykehus HF
3. Valg av valgkomite:
Styret har blitt underrettet om at valgkomiteemedlem Lene Lund dessverre ikke kan
fortsette arbeidet og trekker seg fra komiteen. Vi ber generalforsamlingen ta stilling
til forslag til nytt valgkomitemedlem:
Roy Madsen

7.

Avslutning av generalforsamlingen.

7.1.Protokoll og signering

13

8. Vedlegg:
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, 20.11.15

§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.)
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§3. Organer
N-BUP sine organer er:

1.
2.
3.
4.

Generalforsamling
Styret
Faste utvalg
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 2 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.
2.
3.
4.
5.

Konferanseutvalget
Administrasjonsutvalget
Sosialpolitisk utvalg
Data- fagutvalg
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.
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En forutsetning for NBUP da organisasjonen gikk inn i arbeidet var at det var en klar
tilstedeværelse fra BUP spesialisthelsetjeneste fra de øvrige medlemslandene i NBO. Vedlegg
2: Revisors beretning
Se eget dokument vedlagt innkallingen.
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