Vedtekter for LIPS
Stiftet 2013. Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 10. mars 2020.
§ 1 Navn
Foreningens navn er LIPS; Forening for Leger i psykiatri-spesialisering. Det engelske navnet
er The Norwegian Association of Psychiatric Trainees.
§ 2 Forholdet til Den norske legeforening (Dnlf) og Norsk psykiatrisk forening (Npf)
Foreningen er et fagmedisinsk underutvalg (FUxx) av Npf etter Dnlfs lover §3-6-2, og
relevante deler av Dnlfs lover og Npfs vedtekter regulerer foreningen og har forrang foran
LIPS´ egne vedtekter, som fungerer som utfyllende bestemmelser.
§ 3 Formål og oppgaver
Formålsbestemmelsene i Dnlfs lover og Npfs formålsbestemmelser regulerer foreningen. I
tillegg er foreningens formål:
-

å fremme LIS i psykiatris faglige interesser, heriblant, men ikke begrenset til, å ivareta
kvaliteten på spesialistutdanningen.
å øke kommunikasjonen mellom Npf og LIS i psykiatri.
å øke LIS' demokratiske rettigheter og engasjement i Npf.
å samarbeide internasjonalt gjennom liknende organisasjoner i andre land og
sammenslutninger av disse, som EFPT (European federation of psychiatric trainees).
å være et forum for samarbeid mellom LIS i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.
å gi en plattform for meningsutveksling og faglig fellesskap.

§ 4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som etter Dnlfs lover er tilmeldt Npf og er i
spesialisering i psykiatri. Det er ikke egen medlemsavgift i foreningen.
§ 5 Foreningens organer
er:
- Årsmøtet
- Styret som består av leder samt nestleder og to styremedlemmer
- Nettverksmøter som består av leder samt LIS-representanter i Npfs underutvalg og
Spesialitetskomiteen.
- Valgkomitéen i Npf
- Eventuelle arbeidsgrupper opprettet av årsmøtet eller styret
§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer og inviterte gjester.
Hvert år holder foreningen årsmøte.
Styret fastlegger programmet og sender medlemmene innkalling minst seks uker i forkant
med påminnelse om frist for å sende inn saker som ønskes behandlet. Innkallingen kunngjøres
også på foreningens hjemmeside samt facebook-side. Saker medlemmene ønsker behandlet,
må være sendt styret minst fire uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
a) Årsberetning
b) Presentasjon av regnskap og budsjett

c) Valg av leder og LIS-representanter til valgkomité og andre faste utvalg/komiteer
opprettet av årsmøtene i LIPS og Npf
d) Eventueltsaker meldt styret i henhold til fristen
Årsmøtet ledes av foreningens leder eller valgt(e) dirigent(er).
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall, med mindre annet er bestemt i Dnlfs lover eller
foreningens vedtekter, ved stemmelikhet teller foreningens leders stemme dobbelt.
§ 7 Styret
Styret består av leder, nestleder og to styremedlemmer. Nestleder og styremedlemmer skal
velges blant de LIS som er valgt inn av LIPS´ årsmøte som representanter i Npfs organer, som
velges på årsmøtet i LIPS, og/eller blant LIS-representanter i Spesialitetskomiteen. Gjenvalg
kan finne sted. Leder representerer LIS i styret i Npf, en annen av styrets medlemmer velges
som vararepresentant.
Votering skjer skriftlig når det foreligger mer enn én kandidat til det aktuelle vervet.
Benkeforslag er tillatt, men det forutsettes at den som nomineres er forespurt og har sagt seg
villig til å stille til valg.
Leder velges av årsmøtet, forøvrig konstituerer styret seg selv.
Leder bestemmer når styremøtene holdes, styret innkalles også når minst to styremedlemmer
krever det. Styremøter avholdes ved fysiske møter eller telefon-/internettmøter. Til gyldig
styremøte kreves nærvær av minst tre styremedlemmer. Ved stemmelikhet i styret teller leders
stemme dobbelt.
Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør de løpende og mer kurante saker med
bindende virkning. Større saker og saker av prinsipiell art forelegges årsmøtet. Det skrives
referat fra styrets møter.
Representanter til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og -møter velges av styret.

