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1. Konstituering 

1.  Navneopprop: Deltagere fra hvert sykehus/region.  

2.  Praktiske opplysninger:  

Antall stemmeberettigede:  
Observatører/gjester:  

3.  Valg av ordstyrer:  

4.  Valg av referenter: 2  

5.  Valg av tellekorps: 2  

6.  Godkjenning av dagsorden. 

7.  Underskrift av protokoll: 2 

2. Årsberetning 2017 

2.1 Styrets beretning 

Styret har i perioden bestått av: 

Anne-Stine Meltzer  Styreleder  Lovisenberg DS, Nic Waals Institutt 
Liv Åse Dybdal  nestleder  Fonna, BUP Stord og DPS 
Gro Anita Kåsa Poulsen Styremedlem  Sørlandet sykehus, Abup 
Kirsti Margrethe Jørgensen Styremedlem  Nordlandssykehuset, BUPA 
Katie Wickstrøm/  Styremedlem  St. Olavs Hospital, BUP 
Inger Marie Opøien  St. Olavs Hospital, BUP 
Linda H. Flygel Knudsen Styremedlem  Bergen, BUP Ytrebygda, Os og   
       Samnanger    
Carl Otto Christiansen Styremedlem  Sørlandet sykehus, Abup 
Tore Hågård   Styremedlem  Førde, Sogndal BUP 
John Gustavsen  Styremedlem  Vestre Viken, BUPA 

!3



Styrets arbeid i 2017 

Styret hadde 8 styremøter og behandlet 30 saker. Et styremøte ble avlyst grunnet stort anmeldt 
forfall på grunn av sykdom.  

Aktuelle saker vi behandlet og fulgte opp fra medlemmene:  

Henvendelse vedrørende BUP henvisningsskjema 
Det har kommet flere henvendelser til styret vedrørende BUP henvisningsskjema, blant annet 
fra leder for regional DIPS BUP gruppe, Linda Broch, Helse Vest. Temaer er også reist fra 
Helse Midt og Helse Sør Øst. Temaene har handlet om oppdatering av skjemaet med riktige 
muligheter for henvisere, kultur, foreldreansvar, oppdatering etter prioriteringsveilederens 
oppdateringer og muligheten for å gjøre skjemaet lettere å bruke elektronisk. Styret har bragt 
saken(e) inn i drøfting med Helsedirektoratet. Innspillene har vært benyttet i utforming av 
nasjonal henvisning og i pakkeforløpveilederen til henvisning BUP.  

Henvendelse vedrørende utgifter til behandling, enslige mindreårige flyktninger 
Sak meldt av Helse Vest ved Magne Furevik. Hvem skal betale for medisiner når prisen er 
høy og dagpenger på mottak ikke strekker til? Sendt inn til Helsedirektoratet og Barne-, 
ungdoms og familiedirektoratet og drøftet i møte med direktoratene.  

Henvendelse vedrørende innføring av ISF for psykisk helsevern  
Problemer med koding og funksjonalitet i forbindelse med overgangen til ISF var tema for 
flere drøftinger med Helsedirektoratet 2017.  

Henvendelse for oppdatering av OCD-kompetanse og 4-dagers modell 
Mange HF har hatt/hadde utfordringer med vedlikehold av OCD-kompetanse, og det var en 
etterlysning av kompetanse på innføring av 4-dagersmodellen for barn og unge. N-BUP 
drøftet saken med Helsedirektoratet som opplyste om å kontakte Helse Vest for videre 
kompetanse vedrørende 4-dagers modellen. Departementet ble orientert, og ansvaret ble tatt 
inn i oppdraget til RHF-ene.  

Henvendelse vedrørende høringssvar til Forskrift for forebyggende arbeid i 
skolehelsetjenesten og ved helsestasjonen  

Avdelingsleder i ABUP, Telemark sykehus, Anlaug Johre Kaasin oppdaget at 
spesialisthelsetjenesten ikke var satt opp på listen over alle som var invitert til å gi 
høringssvar. Hun gjorde styret oppmerksom på dette slik at vi kunne følge opp saken i 
samtaler med helsedirektoratet. Annlaug sørget også selv for å sende inn et høringssvar fra 
ABUP der det ble tydeliggjort at forslaget manglet å understreke behovet for kompetanse 
innen forebyggende psykisk helsevern.  

Henvendelse vedr. forhold knyttet til diagnostisering for barn 0-5 år og journal for 
foreldre  
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Sak meldt fra sykehuset i Vestfold og ble tatt opp med direktoratet. Man ønsker klare 
anbefalinger angående opprettelse av journal på foreldre vs å skrive i barnets journal når 
utredning og behandling i stor grad dreier seg om vurderinger av samspill/tilknytningstemaer 
og foreldrefunksjoner. Det var også behov for en tydelig bekreftelse på at sped- og 
småbarnstilbud i BUP omfatter gravide voksne klienter.  

Aktuelle saker med våre samarbeidspartnere: 

Utfallsmål i BUP 
N-BUP fikk i samarbeid med RBUP/RKBU et oppdrag om gi råd til Helsedirektoratet om 
anbefalte utfallsmål for BUP-feltet. Bakgrunnen var dialog med tjenesten og muligheter for at 
om vi får generelle pakkeforløp, vil vi kunne plassere utfallsmål som en del av det forløpet. 
Deltagelse v/styreleder Anne-Stine Meltzer. Utvalget leverte innstilling til direktoratet i juni 
2017.  

Deltagelse i ressursgruppe ved RBUP for ny spesialistutdanningsmodell  
R.BUP ved Prosjektgruppen, henvendte seg til N-BUP for innspill til utarbeidelsen av den nye 
spesialistutdanningen. Ressursgruppen var tverrfaglig sammensatt med representanter fra hele 
landet. Styremedlem Carl Otto Christiansen deltok i to møter. Levert oktober, 2017. 

Deltagelse på fagkonferanse om mobbing 
N-BUP styremedlem Carl Otto Christiansen deltok på en todagers konferanse om mobbing 
etter henvendelse fra Helsedirektoratet. Rapportene "Å ivareta barn og unge som har blitt 
utsatt for mobbing" og "Å bli utsatt for mobbing" ble fremlagt. Inntrykket var at det blir gjort 
mye godt systemarbeid i førstelinjetjenesten rettet mot forebygging og samtaletilbud lokalt. 
Det ble uttrykt bekymring knyttet til etterarbeid, og spesialisthelsetjenesten ble ønsket 
velkommen som bidragsyter for kommunene.  

Nasjonal brukermedvirkningsundersøkelse 
Det har vært et lengre arbeid å utforme ny nasjonal brukermedvirkningsundersøkelse for 
ungdom, et oppdrag gitt av Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet. Deltagelse i arbeidet 
ved styremedlem Kirsti Margrethe Jørgensen. 

Samarbeidsforum for BUP og Barnevern  
Forumet som er etablert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har 
hatt et langvarig arbeid for å styrke tilbudet til barn og unge som har samtidige behov for 
tjenester fra BUP og barnevern. N-BUP v/styremedlem Katie Wickstrøm deltok i 2017 og ble 
fulgt av John Gustavsen.  

Den nasjonale BUP håndboka 
Arbeidet med BUP håndboka stod en periode litt stille, men ønsket om å bringe fram en felles 
referanse for hele feltet har i mange år vært klar fra N-BUP styrets side. RBUP har hatt 
hovedansvaret for å utvikle BUP håndboka som i disse dager lanseres med flere kapitler. 
Deltagelse i arbeidet ved styremedlem Tore Hågård. 

IDDEAS, Individualized Digital Decision Assist System  
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N-BUP styret ga tilslutning til at prosjektet ved RKBU kan bruke databasen fra Bupdata for 
innovativ forskning for å utvikle beslutningsstøttesystem for psykisk helsevern barn og unge. 
Styremedlem Katie Wickstrøm gikk inn som N-BUP styrets kontaktperson i prosjektet og ble 
fulgt av Linda H. Flygel Knudsen da hun gikk over i ny stilling.  

Pakkeforløp: Deltagelse i utvikling av informasjonsmateriell til barn og unge 
Henvendelse fra Barns Beste, som etter oppdrag fra Helsedirektoratet skulle utvikle 
informasjonsmateriell til barn og unge. N-BUP ved styremedlem Gro Anita Kåsa Poulsen 
deltok i arbeidet. Filmen ble levert til lanseringen av pakkeforløp 12. september 2018.  
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2.2. Konferanseutvalget. Barn- og Unge kongressen 

Utvalget har i 2017 bestått av Linda H. Flygel Knudsen, Tore Hågård og Magne Furevik, som 
forlot styret i 2017, men fortsatte å bistå i arbeidet fram til konferansen.  

Konferansekomiteen sitt arbeid i 2017 var knyttet til planlegging av Barn og unge kongressen 
2018. N-BUP var aktivt involvert sammen med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet i planleggingen og koordineringen av arrangementene som skulle inngå i 
Barn og unge kongressen 2018.  

N-BUP hadde i hele planlegging av kongressen vært bindeledd til teknisk arrangør Possibility 
AS. Samarbeidet med teknisk arrangør og de fire regionsentrene (RBUP/RKBU) fungerte 
meget godt.  

Følgende organisasjoner ble kontaktet og ønsket å delta i arbeidet med å videreutvikle 
kongressen: Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Nasjonalt 
utviklingssenter for barn og unge (tidligere Atferdssenteret), De utrolige årene, 
Folkehelseinstituttet, Legeforeningen, Psykologforeningen og Kommunenes Sentralforbund. 
Av disse inngikk de 3 førstnevnte i Fagkomite 2018 sammen med N-BUP og RBUP/RKBU. 
Med dette forpliktet de seg sammen med N-BUP økonomisk i form av et innskudd på 50 000 
kroner fra hver organisasjon til opprettelsen av et eget fond for Barn- og ungekongressen. 
Fondets målsetning var å sikre at konferansen kunne ha deltagelse både fra et internasjonalt 
og nasjonalt fagmiljø og at det fortsatt skulle være mulig å holde deltageravgiften så lavt som 
mulig for å sikre en bredest mulig deltagelse fra hele feltet. De organisasjonene som ikke gikk 
inn i styringsgruppen av kongressen, fortsatte å bidra og delta gjennom arbeid i 
referansegruppen til kongressen. 

Etter vedtak i generalforsamlingen var det besluttet at konferansen nå ligger fast i Bergen. 
Helse Vest bidro med 100 000 kroner til kongressens fond. Styret henvendte seg også til 
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for støtte til fondet. Begge 
aktører bidro med 300 000 kroner hver inn i fondet.  

Referansegruppen hadde flere møter i løpet av 2017 der modell for organisering av Barn og 
unge kongressen og faglig innhold ble drøftet. Posterwalkkonseptet ble utviklet videre til å 
omhandle både en forskningsposterwalk og en fagutviklingsposterwalk. Målet var å sikre bred 
deltagelse og å signalisere at kongressen ønsket fagutviklingsprosjekter fra klinikker og 
tjenester velkommen. Ettersom kongressen vokste i størrelse og etablering, ble en ny modell 
for gjennomføring etablert for å sikre god oversikt og kvalitet på planlegging og 
gjennomføring av arbeidet.  
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2.3 Kontorforum 

Kontorforum har i perioden bestått av:  
Elin Slotta Rose, ABUP, Sørlandet sykehus HF 
Elisabeth Bjarkø, BUP Oslo Nord, OUS HF  
Laila Thomassen, BUP Alta, Finnmarkssykehuset HF, leder/koordinator 
Laila Dagrun Åramnes, BUP Molde 
Lisbeth Kristensen Rosenlund, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Ambulante 
tjenester 
Stine Mathisen, Nic Waals Institutt  
Åse Kathrine Aure, Bærum BUP, Vestre Viken HF  
  
På Landskonferansen, Kontorforumets siste dag, ble Åse Kathrine Aure og Laila Dagrun 
Åramnes takket av. Kristin Nordrum, Vestre Viken HF, Ø-hjelps seksjon døgn ble valgt som 
nytt medlemmer i kontorforum. Vi mangler nå 2 representanter til i gruppa, en fra Nord Norge 
og en fra Midt Norge. Det vil ila høsten 2018 og våren 2019 jobbes med å få plass disse. Vi 
søker å få inn en til med døgnpost kompetanse. 
  
Vi har i 2017 hatt oppe 17 saker og gjennomført totalt 3 møter. Vi hadde 1 møte på Hamar den 
20. april i forbindelse med lederforum der. Det andre møtet der vi møttes fysisk hadde vi på 
Scandic Oslo Airport hotell den 8. september 2017. Siste møtet hadde vi via Skype, telefon og 
videokonferanse. 

Viktige saker har bl.a. vært å finne hovedtema for vår gruppe som kunne sammenfalle med 
hovedtema på selve Landskonferansen, se på budsjettet for gruppa vår, forsøke å få til å 
oppdatere NBUPs hjemmeside med de rette navn på representanter i gruppa vår, vi har 
gjennomgått evalueringene fra forrige Landskonferanse og vi hadde som tema å opprette en 
felles, lukket Facebookside der vi merkantile kan være medlemmer for utveksling av 
erfaringer og søke råd og støtte i ulike saker. 

Hovedaktiviteten i 2017 var som årene før, planlegging og gjennomføring av kontorforum på 
Landskonferansen 2018 i Bergen. Vi forsøker å gjøre kontorforum til en integrert del av 
konferansen, og legger også opp til deltakelse i fellesforelesninger. Dette spesifikt som følge 
av tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen i etterkant av Landskonferansen i 2016. Det vi 
tenker fortsatt vil være viktig for vår gruppe er å ha egne sesjoner rundt aktuelle temaer som 
melder seg, som er felles for alle, og som dukker opp som følge av nasjonale føringer, og vi 
vil også i fremtiden ha fokus på database-/ pasientprogrammene DIPS og MyWayToPAS.  

2.4 Administrasjonsutvalget. Lederkonferanser 

Utvalget har i 2017 bestått av Carl Otto Christiansen, Gro Anita Kåsa Poulsen, Kirsti 
Jørgensen, Liv Åse Dybdal, og Anne-Stine Meltzer.  
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Utvalget videreførte i 2017 det nære samarbeidet med Helsedirektoratet. I forkant av 
styremøtene ble det gjennomført møter med sentrale representanter fra Helsedirektoratet. I 
møtene med Helsedirektoratet har det vært mulig å ta opp viktige saker fra begge parter. 
Det ble også i forlengelsen av dette samarbeidet gitt forslag til deltagere fra N-BUP/fagfeltet 
som deltok i ulike utredninger/komitearbeid. 

Utvalget arrangerte to lederkonferanser i 2017, konferansene ble arrangert i samarbeid med 
Helsedirektoratet. Temaene for konferansene var «Implementeringens kunst» og «Full fart 
fremover».  

2.5 Internasjonalt/sosialpolitisk utvalg.  

Utvalget besto i 2017 av Liv Åse Dybdal, Vigdis Aino Raad og Kirsti M. Jørgensen.  

N-BUPs medlemskap i den internasjonale organisasjonen IACAPAP (International 
Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) har vært hovedfokus 
og gjenstand for drøftinger i styret. 

IACAPAP arrangerer internasjonale konferanser hvert annet år. I 2018 i Praha med hovedtema 
«Understanding Diversity and Uniqueness». I 2017 var det ingen deltagelse fra styret i 
internasjonale konferanser, men vi har holdt oss løpende orientert om aktivitet i den 
internasjonale organisasjonen samt planlagt deltagelse i kommende konferanser. Styret 
forberedte abstract innsendelse til Leaders Forum 2018: Implementing the Patients healthcare 

Styret vil fortsette samarbeidet med IACAPAP gjennom deltagelse på konferanser og med 
ambisjon om å bidra noe mer i internasjonalt nettverk gjennom IACAPAP bulletin samt spre 
informasjon om IACAPAP i vår organisasjon. 

Styrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen tar beretningen til orientering. 
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3.Årsregnskap for 2017 

3.1. Resultatregnskap og balanseregnskap.  

 2017 2016 2015 2014

Inntekter        

Statsstøtte 0 60000 0 100000

Overført fra prosjekter       881415

Seminarer 246000   183000 115500

Gaver        

Kontingent 433230 402885 402885 404460

Renter 4126 4594 16955 24877

Diverse        

Sum 683356 467479 602840 1526252

Inntekt BU Fond* 800000 0 0 0

Utgifter        

Lønn/honorar 213849 203417 196877 220420

Seminarer 361221 149663 264730 198026

Elektronisk samhandling 0 0 27750 63023

Kontorhold 17867 37781 16403 8876

Profil gruppe/kontorgruppe 10683 3464    

Stipendiat 200 30000 0 0

Styret, reise og opphold 169737 339247 310948 270871

Styret, diverse 15310 21930 8768 21139

Kontorgruppen 0 0 2308 2679

Sum 788867 785502 827784 785034

Overskudd/underskudd -105511 -318023 -224944 741218
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* Helse Bergen kr. 200 000, Helsedirektoratet kr. 300 000, Barne-, Unge- og 
Familiedirektoratet: kr 300 000.  

Vedlegg: Revisors beretning, se siste side. 

Balanse        

Fordringer 2004 738    

Bankbeholdning 1507655 881562    

  1509659 882300 1150839 1393020

Sum gjeld og egenkapital 1509659 882300 1150839 1393020

4. Budsjett for 2019

År 2015 2016 2017 2018 2019

Inntekter   

Kontingent 370000 370000 370000 400000 400000

Statsstøtte 150000 60000 100000 200000 200000

Seminarer 220000 200000 200000   

Renter 25000 25000 20000 5000 5000

Sum 765000 655000 690000 605000 605000

Inntekt BU Fond 0 0 0 0 300000

Utgifter      

Lønn/honorarer 220000 220000 220000 200000 200000

Seminarer 200000 200000 200000 200000 200000

Kontorhold 20000 20000 20000 10000 10000
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Styrets forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2019. Kontingenten 
beholdes på 115,- kroner pr årsverk. 

Vedtak: 
5. Saker fra styret og innkomne saker: 
  
 5.1. Endring i vedtektene § 5 
Etter generalforsamlingsvedtak om å tre ut av NBO i 2016, er det styrets forslag å endre 
paragraf 5 i vedtektene. Forslaget er å slette den siste frasen slik at vedtekten står i henhold til 
styrets praksis (se nedenfor). Styret har ikke internasjonal sekretær, men har lagt ansvaret for 
det internasjonale samarbeidet til sosialpolitisk utvalg (se neste sak).  

Dagens vedtekter med foreslått slettet frase i kursiv, §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. 

Styrets forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen tar styrets forslag til etterretning og vedtar styrets forslag til endring av 
§ 5 i vedtektene.  

Vedtak: 

5.2. Endring i vedtektene §7 

Stipendiat/
prispenger    30000 30000

Reiseutgifter 
styret 260000 270000 320000 300000 300000

Styret diverse 50000 50000 50000 20000 20000

Kontorfaggruppen 20000 20000 20000 20000 20000

Til BU Fond 0 0 0 50000 50000

Sum 770000 780000 830000 830000 830000
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Styrets sosialpolitiske utvalg har i dag hovedansvar for den internasjonale kontakten i styret. 
Ettersom utvalget har et utvidet formål, foreslås også en endring av § 7 i vedtektene ved at 
pkt. 3 i § 7 gis navnet: Internasjonalt sosialpolitisk utvalg.  

Dagens vedtekter med foreslått utvidet foreslått tekst i kursiv, §7. Utvalg 
N-BUPs faste utvalg er: 

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

Styrets forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen tar styrets forslag til etterretning og vedtar styrets forslag til endring av 
§ 7 i vedtektene. 

Vedtak: 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6. Valg 

6.1 Valg av styre 

Valgkomiteens medlemmer 2018 er: Roy Madsen, Vigdis Raad og Bjørn Brunborg (leder).  

Følgende styrerepresentanter og vararepresentanter er ikke på valg 2018: 
Anne-Stine Meltzer (Styreleder)  
Gro Anita Kåsa Poulsen (styremedlem)  
Linda Flygel Knudsen (styremedlem) 
John Gustavsen (styremedlem) – Går ut av styret (jobb utenfor BUP) – må erstattes.  
Liv Åse Dybdal (styremedlem/nestleder) – Går ut av styret (jobb utenfor BUP) – må erstattes 

Inger Marie Opøien (varamedlem)  
Monica Sture (varamedlem) 

Følgende styrerepresentanter er på valg 2018: 
Tore Haagaard (styremedlem)  Ønsker ikke gjenvalg 
Kirsti Margrethe Jørgensen (styremedlem) Til disposisjon for valgkomiteen 
Carl Otto Chrisiansen (styremedlem) Til disposisjon for valgkomiteen 
Katie Wickstrøm    Ønsker ikke gjenvalg (er gått ut av styret) 

Valgkomiteens innstilling til styret er:  

Styremedlemmer (2 år):  
Gjenvalg:  Kirsti Margrethe Jørgensen  
Gjenvalg:   Carl Otto Christiansen 
Nytt styremedlem:  Siri Sandvik, Overlege Nordfjord BUP, Helse Førde 
Nytt Styremedlem: Even Røren, barnevernpedagog, leder for ambulant seksjon BUPA 

VVHF 
Nytt Styremedlem:  Jørgen Blom, Psykologspesialist, Seksjonsleder Asker BUP, BUPA, 

Vestre Viken HF. 
Nytt Styremedlem: Ingrid Skjetne, Klinisk Sosionom, Seksjonsleder St. Olavs Hospital, 

BUP  

7. Avslutning av generalforsamlingen.  

7.1.Protokoll og signering  
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8. Vedlegg:  
1. N-BUP 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. 
2. 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 
forvegen.  Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen må være styret i 
hende innen 15. juni.  
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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 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. 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. 
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§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. 

Vedlegg 2: Revisors beretning 

Se eget dokument vedlagt innkallingen.
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