
 

 

 

 

 
Årsmøte i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening 2019 
 
Dato: 28.05.19 klokken 15.00-18.00 
Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotell  
 
 
Sak 1: Leder i NBUPF Geir Liang ønsker velkommen 
 
 
Sak 2: Valg av møteleder - Christel Eriksen valgt ved akklamasjon 
(Årsmøteformalia) 
 
 
Sak 3: Valg av tellekorps - Hilde Tafjord og Aud Marie Almås  valgt ved 
akklamasjon.  
Valg av referenter - Ingvild Skogen Bauge og Sjur Eriksrud Johansen godkjent ved 
akklamasjon. Godkjennere av referat - Hilde Tafjord og Aud Marie Almås godkjent ved 
akklamasjon. (Årsmøteformalia) 
 
 
Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innspill fra møteleder om å 
endre på rekkefølgen på dagsorden. Innspill fra leder i spes.kom. Marianne Kveldstad 
om legge til sak ift orientering fra spesialitetskomiteen, legges inn under sak 6 Styrets 
årsberetning. Godkjent ved akklamasjon. (Årsmøteformalia)  
 
 
Sak 5: Antall stemmeberettigede. Tilstede under avstemningssakene var 63 
stemmeberettigede ved starten av møtet av totalt 68 oppmøtte. Godkjenning av de 
stemmeberettigede. Godkjent ved akklamasjon. (Årsmøteformalia) 
 
 
Sak 6: Styrets årsberetning for 2018 samt utvalg. 
  



6.1. Innlegg fra Kvalitetsutvalget: Årsrapport og visning av informasjonsfilm “Hva er en 
barne- og ungdomspsykiater?”. Digitalisering (app) av veileder for dyrt, men jobbes 
videre med av KU. Revidert veileder foreligger som pdf og papirversjon. 
 
6.2. Styrets årsberetning. Innledende orientering fra styret. Viser til utsendt 
årsberetning. Innspill fra salen om å forhøre seg om å få deltaker inn i NPF sitt Utvalg 
for  grunnlagsproblemer i psykiatrien.  
 
 
Sak 7: Orientering fra LISBUP (flyttet til etter styrets årsberetning), viser til 
Årsberetning for LISBUP. Informasjon om nytt styre og ny valgkomite. Viser til referat 
fra Årsmøte i LISBUP 2019. 
 
 
Sak 8: Orientering fra Marianne Kveldstad, leder i spesialitetskomiteen.  
 
Viser til Spesialitetskomiteens årsberetning. Informerer at det ikke er økonomisk rom 
for at spesialitetskomiteen økonomisk støtter eksempelvis psykoterapiutvalget. 
Oppfordring til at dette tas hensyn til i behandling av budsjettet for kommende år, 
Kveldstad anser psykoterapiutvalgets arbeid som svært viktig ift spesialitetsreformen. 
Oppfordring til LISBUP om å finne LIS-kandidat til spesialistkomiteen.Informasjon om 
at Reg.ut. støtter behovet for to grunnkursledere, og at de står for finansieringen. 
 
 
Sak 9: Regnskap 2018 ved styreleder.   
 
Framvising av godkjent årsregnskap fra regnskapsfører som er oversendt til revisor. 
Det påpekes følgende formelle feil: Det foreligger ikke revisorberetning, denne skulle 
vært utsendt minst 4 uker før årsmøtet. Forslag fra møteleder til votering: 
Forslag 1: Årsmøtet godkjenner regnskap uten framlagt revisorrapport under 
forutsetning av at regnskap godkjennes av revisor, og dersom manglende 
revisorgodkjenning, innkalles det til ekstraordinært årsmøte for behandling av denne 
saken. Vedtatt med 43 stemmer mot 4 stemmer.  
Forslag 2: Årsmøtet godkjenner ikke regnskapet for 2018 grunnet manglende 
revisorrapport. Konsekvens er innkalling til ekstraordinært årsmøte. Forslag 2 falt. 
 
 
Sak 10: Forslag om endring av kontingent: “Styret har på bakgrunn av en nøye 
analyse av utgiftene i foreningen utarbeidet et realistisk og nøkternt budsjett for 2019 
som ivaretar foreningens behov for aktivitet, deriblant mulighet for aktivitet for 
foreningens utvalg og videre støtte til Nepalprosjektet. 



Foreningen har derfor i flere år hatt urealistisk stramme budsjetter som har medført 

underskudd i regnskapet. For å kunne opprettholde aktivitet i tråd med foreningens 

vedtekter, ser vi at det er nødvendig med en økning av de faste  inntektene. 

I budsjettet er det følgelig lagt inn en kontingentøkning per medlem på 200 kroner. 

Dette vil legges fram for årsmøtet til avstemming.” 

 

Innkomne forslag: Fremfor å øke kontingenten foreslås av styremedlem Kristin Alise 

Jakobsen å i stedet fjerne frikjøpsordningen av styreleder. Begrunnelsen er at ordningen 

ikke har fungert etter intensjonen om å gjøre foreningen mer synlig. 

 

Det voteres over følgende: 

Forslag 1: Økning av kontingenten til 200 kr pr år. Vedtatt med 32 for, 12 mot og 5 

avholdne. 

Forslag 2: Ikke øke kontigent. Forslaget falt. 

 
 
Sak 12: Budsjett 2019 ved styreleder. Forslag fra styremedlem under 
overstående punkt  angående fjerning av frikjøpsordning av leder frafalles. Spørsmål fra 
salen ift dekning av utgifter til grunnkursledersamlinger, Marianne Kveldstad opplyser 
at dette er NBUPFs ansvar økonomisk, men oppfordrer styret til å søke om 
prosjektmidler fra fond 3. Innspill om at post til psykoterapiutvalget på 8000 kr for 
2019 er for lav. Spørsmål om det er mulig å halvere frikjøpsordning fra 20 til 10 %. 
Årsmøtet etterlyser revidering av ordningen med frikjøp av leder i 20%. 
 
Innkommet forslag om å ikke spesifisere utgifter til hvert utvalg, men slå sammen 
postene til en felles post på 56000 kr pr år som styret og utvalgene må være i dialog om. 
Vedtatt enstemmig. 
 
Budsjettet vedtas med endring med 44 stemmer for, 0 mot og 4 avholdne. 
 
 
Sak 13: Forslag til midlertidig tilpasning av vedtekt: 
 
Endring av valgperiode for styremedlemmer 
Etter 2015 har hele styret hatt samme valgperiode. Det vanskeliggjør kontinuiteten i 

styrearbeidet. 

Styrets forslag: “Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år, med 2 års 

valgperiode. I en overgangsperiode vil styremedlemmer kunne sitte kortere enn 2 år, 



eller lengre enn 8 år. Etter 2023 skal ordinære vedtekter gjelde med 2 års valgperiode 

og maksimalt 8 år som styremedlem.” 

Forslag: I stedet for vedtektsendringer foreslås en midlertidig tillemping av 
eksisterende vedtekter frem til 2023 som innebærer at: “Halvparten av 
styremedlemmene er på valg hvert år med to års valgperiode frem til 2023.” Vedtatt 
enstemmig. 
 
 
Sak 14: Valg 
 
Forslag fra valgkomiteen: Da det ikke har lyktes valgkomiteen å få kandidat til 
ledervervet, ber valgkomiteen om at årsmøtet gir styret i oppgave å konstituere seg 
selv, inkludert å fylle ledervervet. Vedtatt enstemmig. 
 
Forslag fra salen: Årsmøtet gir styret mandat til å fordele frikjøp av leder og leders 
oppgaver på en annen måte enn det som er beskrevet i vedtektene.  Vedtatt med 25 
stemmer for, 2 mot. 
 
Forslag til styremedlemmer: 
Ingvild Skogen Bauge 
Sjur Eriksrud Johansen  
Ihuaku Ndukwe 
Christina Eliassen 
Gro Kristin Halvorsen 
Hege Rike Fossum 
Paul Joachim Bloch Thorsen 
Vara: Janne Jeanette Hassfjord 
 
Forslag til valgkomite:  Per Willy Antonsen og Ranveig Pütz gjenvalgt ved 
akklamasjon.  
Benkeforslag på Kristin Alise Jakobsen som medlem i valgkomitèen. Vedtatt ved 
akklamasjon. 
 
 
Sak 15: BUP-dagene 2020 Styremedlem Sjur Eriksrud Johansen orienterer kort 
om at BUP-dagene 2020 arrangeres av Sykehuset Innlandet på Gjøvik 25. - 27. mai. 
 

 

 

 

Holmenkollen, 28.05.19 



 

 

Ingvild Skogen Bauge, Sjur Eriksrud Johansen, Referenter 

 

 

 

__________________ ___________________  

Hilde Tafjord (sign.)  Aud Marie Almås (sign.) 


