Vedtekter
§ 1. Navn og internasjonal tilknytning
Instituttets navn er Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP) og det er tilknyttet European Federation
for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), Child and Adolescent Section. IBUP har sine lokaler i Oslo.

§ 2. Formål
Instituttets formål er å fremme og videreutvikle psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og ungdom i
offentlig og privat sektor. Med psykoanalytisk orientert psykoterapi menes i denne sammenheng terapi som
baseres på erkjennelse av ubevisste prosesser og hvor arbeid med overføring/motoverføring står sentralt.

§ 3. Virksomhet
3.1

Gi et femårig landsdekkende utdanningstilbud til leger, psykologer og andre aktuelle søkere som
fyller kravene til deltakelse på seminarene.

3.2

Arrangere faglige seminarer, konferanser og medlemsmøter for å fremme utvikling av og forståelse
for psykoanalytisk orientert psykoterapi med barn og ungdom.

3.3

Samarbeide med lokale, regionale og internasjonale psykodynamiske sammenslutninger. IBUP har
gjennom sitt medlemskap en særlig tilknytning til European Federation for Psychoanalytic
Psychotherapy (EFPP), Child og Adolescent Section.

§ 4. Medlemskap
4.1

Medlemskategorier.

4.1.1

Medlem: Forutsetter at vedkommende har gjennomført og fått godkjent innførings-seminar eller
tilsvarende, spedbarnsobservasjon, videregående seminar, tre intensive terapier (barn, førskolebarn
og ungdom), tre ikke-intensive terapier, foreldrearbeid, veiledning, egenterapi og skriftlig arbeid.
Undervisningsutvalget anbefaler medlemskap etter søknad, som endelig godkjennes av styret.

4.1.2

Kandidatmedlem: Deltakelse i instituttets utdanningsprogram gir status som kandidatmedlem.
Kandidatmedlemskap gis også den som har gjennomført hele eller deler av utdanningen uten å ha
fullført kravene til medlemskap og som betaler fastsatt medlemskontingent.

4.1.3

Assosiert medlem: For den som ønsker å melde seg inn som støttemedlem i IBUP og som betaler
fastsatt medlemskontingent.

4.2

Opphør av medlemskap.

4.2.1

Opphør av alle typer medlemskap skjer ved skriftlig utmelding eller styrevedtak.

4.2.2

Et medlem mister sitt medlemskap hvis vedkommende etter skriftlig purring har unnlatt å betale
medlemskontingent for to år. Etter samme kriterier mister en kandidat sin utdannelses¬plass og kan
ikke melde seg på nye seminarer før tidligere kontingent er betalt. Tilsvarende gjelder for assosierte
medlemmer og kandidatmedlemmer som ikke betaler medlemskontingent.

4.2.3

Et medlem kan ekskluderes med 2/3 flertall i styret. Vedtaket kan påklages etter gjeldende
ankebestemmelser.

4.2.4

Dersom et medlem blir ekskludert kan medlemmet etter minst to år og med dokumentert anbefaling
fra tre medlemmer søke instituttet, gjennom styret, om gjenopptakelse som medlem. Hvis vedtak
om eksklusjon opprettholdes er vedtaket endelig.

4.3

Stemmerett.

4.3.1

Medlemmer i IBUP, samt kandidatmedlemmer innvalgt i styret, har stemmerett.

4.3.2

Kandidatmedlemmer og assosierte medlemmer kan fremme forslag og har møte- og talerett på
Årsmøtet, men ikke stemmerett.

4.4

Årskontingent.

4.4.1

Medlemskontingent vedtas av Årsmøtet.

§ 5 Organisasjon
Instituttet består av følgende organer, tillitsverv og funksjoner:
5.1

Årsmøtet

5.2

Styret med faste styreutvalg (Undervisningsutvalg, Litteraturutvalg)

5.3

Etikkutvalg

5.4

Valgkomité

5.5

Ankeutvalg

5.6

Midlertidige komitéer

5.7

Revisor

5.1

Årsmøtet.

5.1.1

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av mars måned.

5.1.2

Årsmøtet varsles av styret til alle typer medlemmer minst ti uker før fastsatt dato for Årsmøtet, direkte
til medlemmene via e-post, samt informeres om på IBUPs hjemmeside.

5.1.3

Forslag som skal behandles på Årsmøtet skal være sendt styret senest seks uker før Årsmøtet.

5.1.4

Endelig innkalling til Årsmøtet, dagsorden og nødvendige sakspapirer må være medlemmene i
hende minst to uker før Årsmøtet.

5.1.5

Hvis styret eller 1/3 av IBUPs stemmeberettigede medlemmer krever det innkalles det med minst
tre ukers varsel til ekstraordinært Årsmøte.

5.1.6

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

5.1.7

Kun medlemmer har stemmerett, med unntak av kandidatmedlemmer innvalgt i IBUPs styre. Øvrige
kandidatmedlemmer og assosierte medlemmer kan fremme forslag til og har både adgang til og
talerett på Årsmøtet, men ikke stemmerett.

5.1.8

Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall.

5.1.9

Endringer i vedtekter krever 2/3 av stemmene til de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.

5.1.10 Årsmøtet godkjenner instituttets regnskap, budsjett og velger revisor. Kontingent fastsettes på
Årsmøtet.
5.1.11 Årsmøtet velger en leder. Denne må være medlem av IBUP.
5.1.12 Årsmøtet velger et styre på minst fire personer, bestående av både medlemmer og
kandidatmedlemmer.
5.1.13 Årsmøtet velger en valgkomité bestående av minst to medlemmer.
5.1.14 Årsmøtet velger et etikkutvalg bestående av tre medlemmer.
5.1.15 Årsmøtet velger et ankeutvalg bestående av tre medlemmer.
5.1.16 Funksjonstiden for instituttets tillitsvalgte er to år med adgang til gjenvalg to ganger. Årsmøtet kan,
ved vedtak i hvert tilfelle, forlenge adgang til gjenvalg.

5.2

Styret med faste utvalg (Undervisningsutvalg og Litteraturutvalg).

5.2.1

Styret er instituttets øverste organ etter Årsmøtet og handler i samsvar med det som er vedtatt på
Årsmøtet. Styret skal legge fram årsberetning, regnskap og budsjett for Årsmøtet.

5.2.2

Styret skal sørge for å sikre finansiering til instituttets virksomhet, egnede lokaler og ansettelse av
nødvendig personale.

5.2.3

Styret skal sørge for at instituttet og dets utvalg har et forsvarlig arkiv- og postgangsystem.

5.2.4

Styret består av leder og minst fire styremedlemmer.

5.2.5

Styret representerer instituttet utad.

5.2.6

Styret er ansvarlig for instituttets faglige og økonomiske drift.

5.2.7

Det nyvalgte styret konstituerer seg og trer i funksjon umiddelbart på første styremøte etter Årsmøtet.

5.2.8

Styremøter avholdes minst åtte ganger årlig eller når styrets leder eller minst tre øvrige
styremedlemmer ønsker det.

5.2.9

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av medlemmene er til stede.

5.2.10 Det føres protokoll over styrets vedtak gjennom styrereferatene.
5.2.11 Styrets medlemmer har taushetsplikt når det gjelder sensitive opplysninger de måtte bli meddelt
gjennom sine verv.
5.2.12 Styret har ansvar for at det blir utarbeidet retningslinjer for alle instituttets utvalg og komiteer.
5.2.13 Styret foreslår representanter blant instituttets medlemmer og kandidatmedlemmer til valgkomiteen,
etikkutvalget og ankeutvalget for Årsmøtet.
5.2.13 Styret oppnevner et undervisningsutvalg (UU) på minimum fire personer som har medansvar
forutdanningsvirksomheten. Utvalget bør bestå av både medlemmer og kandidatmedlemmer. Styret
og UU utarbeider instituttets studieplan.
5.2.14 Styret oppnevner et litteraturutvalg (LU) som har medansvar for litteraturliste/ pensum. Utvalget
bør bestå av minst tre medlemmer, både medlemmer og kandidatmedlemmer.
5.2.15 Styret oppnevner delegater til EFPPs delegatforsamling og fastsetter funksjonstid for to år om
gangen. En av delegatene må være styremedlem.
5.2.16 Styret fastsetter geografisk prioritering og omfanget av seminarvirksomhet.
5.2.17 Styret kan opprette ad-hoc-utvalg.
5.2.18 Styret kan honorere arbeidskrevende verv eller oppdrag for instituttet.

5.3 Etikkutvalg
5.3.1

Etikkutvalget behandler klagesaker av etisk karakter og er et rådgivende organ for instituttet.

5.3.2

Etikkutvalget behandler klagesaker som angår medlemmer, kandidatmedlemmer, assosierte
medlemmer, ansatte eller søkere til utdanningen.

5.3.3

Utvalget velges på Årsmøtet. Styret foreslår tre erfarne medlemmer som har allmenn tillit i IBUP.

5.3.4

Utvalgets medlemmer velges for to år, med adgang til gjenvalg.

5.3.5

Utvalgets medlemmer kan ikke samtidig ha andre tillitsverv i IBUP eller sitte i undervisningsutvalget
(UU).

5.3.6

Utvalget behandler ikke saker som er mer enn fem år gamle.

5.3.7

Etikkutvalget kan gi råd til medlemmer, kandidatmedlemmer, lærere og veiledere i etiske dilemmaer.

5.3.8

Dersom utvalget får kjennskap til uetisk atferd hos personer med tilknytning til instituttet kan utvalget
på eget initiativ, men i samråd med styret, gjøre nærmere undersøkelser i saken, uavhengig av om
det foreligger en klage eller ikke.

5.3.9

Klagesaker fremmes skriftlig direkte til etikkutvalget. Når saken er belyst i etikkutvalget sendes
skriftlig redegjørelse tilbake til styret, som tar stilling til videre saksgang.

5.4 Valgkomité
5.4.1

Valgkomiteen skal foreslå medlemmer eller kandidatmedlemmer til leder- og styreverv for Årsmøtet.

5.4.2

Komiteen består av to medlemmer, uten annet tillitsverv, foreslått av styret og valgt av Årsmøtet.

5.4.3

Utvalgets medlemmer velges for to år, med adgang til gjenvalg.

5.4.4

Valgkomiteens forslag til Årsmøtet sendes ut til medlemmer senest to uker før Årsmøtet, sammen
med øvrige sakspapirer.

5.5 Ankeutvalg
5.5.1

Ankeutvalget behandler klagesaker på vedtak fattet av instituttets styre.

5.5.2

Ankeutvalget behandler klager fra medlem, kandidatmedlem, assosiert medlem, ansatt eller søker til
utdanningen.

5.5.3

Utvalget velges på Årsmøtet. Styret foreslår tre erfarne medlemmer som har allmenn tillit i IBUP.

5.5.4

Utvalgets medlemmer velges for to år, med adgang til gjenvalg.

5.5.5

Utvalgets medlemmer kan ikke samtidig ha andre tillitsverv i IBUP eller sitte i undervisningsutvalget
(UU).

5.5.6

Frist for klage på vedtak fattet av styret er 12 uker.

5.5.7

Dersom ankeutvalget ikke imøtekommer klagen, stadfester styret det opprinnelige vedtaket. Dersom
ankeutvalget gir den som klager medhold opphever styret det opprinnelige vedtaket. Saken sendes
deretter til styret for ny behandling, der hensyn tas til ankeutvalgets bemerkninger.

5.6

Midlertidige komiteer.

5.6.1

Ved behov nedsetter styret komitèer med begrenset funksjonstid for å løse spesielle oppgaver.

5.7

Revisor.

5.7.1

Styret engasjerer autorisert revisor til å revidere undervisningsdelen av regnskapet for instituttet.
Revidert regnskap legges fram for Årsmøtet.

§ 6 Endringer av instituttets vedtekter
Endringer av instituttets vedtekter vedtas med 2/3 flertall på Årsmøtet. Forslag om endringer sendes
medlemmer, kandidatmedlemmer og assosierte medlemmer minst seks uker i forkant av Årsmøtet. Årsmøtet
beslutter når eventuelle endringer trer i kraft.

§ 7 Oppløsning av instituttet
Oppløsning av instituttet kan bare skje på Årsmøtet ved 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller instituttets midler
stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor (MRK).

Vedtatt på Årsmøtet 17.03.22 i Oslo.

