
Vedtekter for FUBU, Fagutvalg for Barn og Ungdom   januar 2022 

 
§1. Mål 

a. Vi skal være Norsk barnelegeforenings (NBF) faglige utvalg for leger i pediatrisk 
spesialisering. 

b. Vi skal styrke fagets plass i foreningen. 
c. Vi skal fremme saker av fagmedisinsk karakter. 
d. Vi skal hvert 2.år utnevne to representanter, LIS-medlem og vara, til 

spesialitetskomitéen. 
 
§ 2. Forhold til Norsk barnelegeforening og Den norske legeforening 

a. FUBU er fagutvalg av leger i spesialisering (LIS), såkalt FUXX for NBF.  
b. Utvalget er omfattet av lover og vedtekter som gjelder for NBF og Den Norske 

legeforening.  
 
§3. Aktivitet 

a. Det skal avholdes minst 6 møter årlig, derav minst én fysisk samling - på NBF møte. 
b. Vi skal holde innlegg på Pediaterdagene og Vårmøtet til NBF.  
c. Vi skal presentere de nylig godkjente spesialistene på Pediaterdagene og i Paidos.  
d. Vi skal tilstrebe å være en aktiv bidragsyter med innlegg i Paidos. 
e. Vi skal samarbeide med spesialitetskomitéen om å forbedre LIS-utdanningen. 
f. Vi skal fremme aktuelle saker som angår LIS for styret i NBF.  
g. Saker meldes inn til leder i FUBU i forkant av møter.  
h. Møteinnkalling med saksliste sendes ut 1 uke før møtene.  
i. Referat sendes ut innen 1 uke etter hvert avholdt møte.  

 
§4. Struktur og organisering 

a. Alle styrets medlemmer skal være leger i pediatrisk spesialisering. 
b. Styremedlemmer sitter i en periode på to år. 
c. Styret består av minst 4 personer. 
d. Det tilstrebes geografisk spredning og kjønnsbalanse. 
e. 1-2 nye styremedlemmer velges hvert år for å sikre kontinuitet.  
f. Alle styremedlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 
g. Styret skal bestå av 

i. Leder. 
ii. Styremedlemmer. 

iii. Representant fra NBF. 
h. Mappe med dokumenter i Google overføres fra FUBU-leder til neste leder.  

 
§4. Årsmelding og årsmøtedeltagelse 

a. FUBU leverer sin del til NBF årsmelding til sekretær NBF før årsmøtet/vårmøtet.  
b. Årsmøte for NBF avholdes torsdag under vårmøtet.   

 
§5. Økonomi, finansiering, budsjett og regnskap. 

a. FUBU mottar økonomisk støtte fra Norsk barnelegeforening (NBF). 
b. FUBU står fritt til å søke andre instanser om økonomiske midler. 
c. FUBU leverer budsjett og årsregnskap til NBF sitt styre.  


