Vedtekter for LISBUP
Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14.
Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15.

Kapittel 1  Navn, formål og organisasjon
§ 11 Navn
Foreningens navn er Forening for Leger i Spesialisering i Barne og Ungdomspsykiatri. Initialene er
LISBUP.
Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee
Association. Initialene er NCAPTA.

§ 12 Forholdet til Norsk barne og ungdomspsykiatrisk forening

LISBUP er organisert som en underforening av NBUPF, men har egne vedtekter, eget styre og eget
årsmøte.
§ 13 Formål
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 12 og § 363, og NBUPFs lov § 13, er
foreningens formål:
a) Å fremme unge legers faglige interesser, heriblant, men ikke begrenset til å ivareta
kvaliteten på spesialistutdanningen.
b) Å øke kommunikasjonen mellom NBUPF og leger i spesialisering i barne og
ungdomspsykiatri.
c) Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger og som arbeider for
barne og ungdomspsykiatri, og sammenslutninger av disse som European Federation of
Pschyiatric Trainees  EFPT.
d) Å være et forum for samarbeid mellom leger i spesialisering i barne og ungdomspsykiatri
og i voksenpsykiatri.
§ 14 Organisasjon
Foreningens organer er:
a) Årsmøte
b) Styret
c) Valgkomite

Kapittel 2  Medlemskap

§ 21 Opptak
§ 211 Ordinære medlemskap
Som medlemmer i foreningen opptas alle leger i spesialisering i faget barne og ungdomspsykiatri
gjennom sitt medlemskap i NBUPF.
Bare ordinære medlemmer er valgbare og har forslags og stemmerett i foreningens organer.

Kapittel 3  Organer
§ 31 Årsmøtet
Årsmøtet er Forening for Leger i Spesialisering i Barne og Ungdomspsykiatris øverste organ.
Styret innkaller til årsmøte én gang årlig i forbindelse med årsmøtet i NBUPF og eventuelt til
ekstraordinært årsmøte. Innkalling skal skje på foreningens hjemmeside og sendes medlemmene
senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer og innkomne forslag til valgkomitéen sendes med
innkallingen og legges på hjemmesiden samtidig med innkallingen.

§ 311 Sammensetning
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og inviterte gjester. Bare fremmøtte medlemmer har tale,
forslags og stemmerett. Styret i NBUPF har talerett ved årsmøtet.

§ 312 Årsmøtets funksjoner
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til vedtektene.
Leder åpner møtet, anmoder om årsmøtets godkjenning av innkallingen, og leder valg av
dirigenter.

Årsmøtet fastsetter egen forretningsorden, der følgende skal iakttas:
Godkjenning av innkalling og møteledelse.
Godkjenning av dagsorden.
Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av medlemmene ber om
orientering og anbefaling til vedtak av styret.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i ordinært årsmøte. Ved
stemmelikhet har leder to stemmer. Årsmøtet kan la saker avgjøres ved skriftlig behandling.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding, regnskap og valgkomité
samt evt. mistillitsforslag mot styret / styremedlem.
Ved valg på styre og andre organ som årsmøtet velger, skal det på stemmeseddelen oppføres like
mange navn som antallet plasser som skal besettes.
På stemmeseddelen skal det bare oppføres navn som er foreslått av valgkomitéen eller av et medlem
under årsmøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.
Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke.
Vedtaksprotokollen fra årsmøtets forhandlinger som inneholder vedtak, nedstemte og avviste
forslag, offentliggjøres snarest mulig på foreningens hjemmeside.

§ 313 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle:
a) Godkjenning av innkalling
b) Valg av møteleder og referent
c) Styrets beretning
d) Valg av leder og styremedlem(mer)
e) Innkomne saker
Valg skal skje i henhold til NBUPF sine lover.
§ 314 Valgkomité
Valgkomitéen forbereder valg på styre. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme.
Valgkomitéen sender ut en liste med navnene på innkomne forslag til kandidater samt en kort CV
med relevant informasjon om den enkelte kandidat, sammen med de øvrige sakspapirene til
årsmøtet.
Valgkomitéen skal søke å finne kandidater fra samtlige regioner. Begge kjønn skal være jevnt
representert i alle foreningens organer. Bare ordinære medlemmer av Forening for Leger i

Spesialisering i Barne og Ungdomspsykiatri er valgbare.
Valgkomitéen legger frem for årsmøtet sitt forslag til leder, medlemmer og varamedlemmer til
foreningens styre. Valgkomitéen legger også frem for årsmøtet sitt forslag til kandidater til ny
valgkomité.”
Valgkomitéens arbeid er avsluttet i det enkelte valg når dens forslag til styre/utvalg er fremlagt.
Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer, og har 1 varamedlem. Valg av valgkomité skjer
samme år som det er valg til styret. Valgperioden er 2 år. Valgkomitéens medlemmer kan ikke sitte
i styret. Valg av valgkomité skjer ved simpelt flertall.

§ 32 Styret
§ 321 Sammensetning og valg
Styret består av fem medlemmer; leder, og fire medlemmer. I tillegg velges en vararepresentant.
Styret velges på årsmøte ved skriftlig votering dersom noen krever det. Leder velges særskilt. I
tillegg velges LISBUP sin representant og varamedlem til styret i NBUPF. Styret konstituerer seg
selv på det første møtet i funksjonsperioden, slik at funksjonene nestleder og sekretær dekkes.
Funksjonstiden for styreverv er to år og starter 1. juli etter valget. Valg av leder og øvrige
styremedlemmer skjer med simpelt flertall. Medlemmer kan gjenvelges.
Hvis et styremedlem fratrer i valgperioden velges et nytt styremedlem på neste årsmøtet.
§ 322 Styrets møter
Styret holder møte så ofte som saksbehandlingen gjør det nødvendig eller når leder eller 2 av styrets
medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. I tilfelle av
stemmelikhet har leder to stemmer.
Godkjent referat fra styrets møter offentliggjøres uten opphold etter godkjenning. Styret kan vedta
at enkelte vedtak kan unntas fra offentliggjøring.
§ 323 Styrets oppgaver
Styret handler med ansvar overfor årsmøtet og har til oppgave:
● Å forslå til valgkomiteen i NBUPF navn på kandidat(er) til styret i NBUPF, samt eventuelt
representanter til øvrige utvalg i NBUPF.
● Større saker og saker av prinsipiell art skal forelegges årsmøtet, eller hvis det kreves rask
avgjørelse, for ekstraordinært årsmøte.
● Styret kan nedsette arbeidsutvalg for å jobbe med saker av ikkepermanent natur.
● Styret velger representant til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

§ 33 Forening for Leger i Spesialisering i Barne og Ungdomspsykiatris infrastruktur
§ 331 Alminnelige regler for Forening for Leger i Spesialisering i Barne og Ungdomspsykiatris
infrastruktur
Underutvalgene, arbeidsgruppene og andre representanter oppnevnt av Forening for Leger i
Spesialisering i Barne og Ungdomspsykiatri står ansvarlige overfor styret. Disse leddene i
infrastrukturen kan ikke operere alene overfor Legeforeningen, NBUPF, myndigheter eller samfunn
uten etter forhåndsklarering med Forening for Leger i Spesialisering i Barne og Ungdomspsykiatri
sitt styre med mindre slik fullmakt er gitt av styret som en del av et oppdrag

§ 34 Kontingent og økonomi
Det er ingen kontingent for ordinære medlemmer.
Økonomien i LISBUP styres av NBUPF. Regnskapene for LISBUP inngår i NBUPF sitt regnskap.

Kapittel 4  Vedtektsendringer
§ 41 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i disse vedtekter må sendes skriftlig til styret senest 2 måneder før det blir
holdt ordinært årsmøte. Endringsforslag kunngjøres sammen med innkallingen til årsmøtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigete på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i
kraft straks de er godkjent av sentralstyret i Dnlf, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

