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Forslag til vedtektsendringer 
Her presenteres de vedtektsendringer som styret foreslår. For de paragrafene vi ønsker å endre noe ved 
blir den nåværende teksten først presentert, deretter følger forslag til endring og hvordan en eventuelt 
revidert paragraf vil se ut. 
 
 
1.2.2 Faste arrangementer 
Psykolosjen har følgende arrangementer som første prioritet: 

● Julegalla 
● Vårfest 
● Mottaksuke 
● Dåp 

 
I tillegg skal Psykolosjen støtte opp økonomisk om kull som ønsker å arrangere overgangsfest for det 
kullet som i det enkelte året begynner på klinikken. 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Endre “Psykolosjen har følgende arrangementer som første prioritet.” til “Psykolosjen har 
følgende faste arrangementer”. 

 
Revidert 
 
1.2.2 Faste arrangementer 
Psykolosjen har følgende faste arrangementer. 

● Julegalla 
● Vårfest 
● Mottaksuke 
● Dåp 

 
I tillegg skal Psykolosjen støtte opp økonomisk om kull som ønsker å arrangere overgangsfest for det 
kullet som i det enkelte året begynner på klinikken. 
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1.2.3 Arrangementkomitéen 
Arrangementkomitéen er å anse som en utvidelse av styret, og tar hånd om Psykolosjens viktigste 
arrangementer. Dersom denne komitéen ønsker å planlegge flere arrangementer enn de som er prioritert i 
1.2.2, må dette først godkjennes av styret. 
  
 

Forslag til vedtak 
1. Endre første setning til “Arrangementkomitten er en underkomitte av styret, og tar hånd om 

Psykolosjens sosiale arrangementer.” 
 

Revidert 
Arrangementkomitten er en underkomitte av styret, og tar hånd om Psykolosjens sosiale 
arrangementer.”Dersom denne komitéen ønsker å planlegge flere arrangementer enn de som er 
prioritert i 1.2.2, må dette først godkjennes av styret. 

 
 
12.2 Faglige arrangementer 
I tillegg til å skape samhold gjennom sosiale arrangementer ønsker vi å skape identitet gjennom faglig 
relevante foredrag og andre arrangementer. 
 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Flytte paragrafen slik at det blir 1.2.4 og dermed henger sammen med 1.2.3 om 
arrangementkomiteen. Nå står den under 12. Diverse.  

2. Erstatte teksten til “Fagkomiten er å anse som en underkomite av styret og tar hånd om 
Psykolsjens faglige arrangement. Komiteen er til for å skape samhold og faglig identitet 
gjennom klinisk relevante arrangement. Disse er forbeholdt profesjonsstudenter da 
taushetsplikt kan være en forutsetning for deltakelse.” 

 
Revidert 
 
1.2.4 Fagkomite 
 
“Fagkomiten er å anse som en underkomite av styret og tar hånd om Psykolosjens faglige 
arrangement. Komiteen er til for å skape samhold og faglig identitet gjennom klinisk relevante 
arrangement. Disse er forbeholdt profesjonsstudenter da taushetsplikt kan være en forutsetning for 
deltakelse.” 
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5.2.5 Magister Liber (Fagsjef) 

● Skal fungere som leder for Fagkomitéen. 
● Er ansvarlig for at det til enhver tid eksisterer en fagkomité som skal opprettholde og arrangere 

fagarrangementer, samt sørge for påmelding og gjennomføring av disse. 
● Skal ivareta et tilstrekkelig faglig fokus og tilbud til Psykolosjen sine medlemmer. 

 

Forslag til vedtak  
1. Endre siste punkt til “Skal ivareta et tilstrekkelig faglig klinisk fokus og tilbud til Psykolosjen 
sine medlemmer og sikre at det forekommer faglige arrangement hvert semester.” 

 
Revidert 
 

● Skal fungere som leder for Fagkomitéen. 
● Er ansvarlig for at det til enhver tid eksisterer en fagkomité som skal opprettholde og 

arrangere fagarrangementer, samt sørge for påmelding og gjennomføring av disse. 
●  “Skal ivareta et tilstrekkelig faglig klinisk fokus og tilbud til Psykolosjen sine medlemmer og 

sikre at det forekommer faglige arrangement hvert semester.” 
 

 
  
5.2.6 Promus (Kjellersjef) 

● Skal fungere som leder for en kjellerkomité.  
● Er ansvarlig for at det til enhver tid eksisterer et eget kjellerstyre for Psykolosjen bestående av 

verv som dekker følgende ansvarsområder: innkjøp, booking, økonomi og kjellercrew. 
● Psykolosjens kjellerstyre skal ha god dialog og samarbeide tett med vår samarbeidspartner for 

kjellerdrift. 
● Skal sørge for at Psykolosjens interesser ved drifting av kjelleren blir ivaretatt, samt at kjelleren 

driftes hensiktsmessig. 
● Er ansvarlig for at kjelleren driftes forsvarlig når det gjelder økonomi, kontrakt, HMS og 

retningslinjer for kjelleren. 
 
 

Forslag til endring 
1. Ta bort andre punkt. 
2. Endre første punkt til “Er ansvarlig for at det til enhver tid eksisterer en egen kjellerkomite for 

Psykolosjen, og fungerer som leder for denne.” 
 

Revidert 
● “Er ansvarlig for at det til enhver tid eksisterer en egen kjellerkomite for Psykolosjen, og 

fungerer som leder for denne.” 
● Psykolosjens kjellerkomite skal ha god dialog og samarbeide tett med vår samarbeidspartner 

for kjellerdrift. 
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● Skal sørge for at Psykolosjens interesser ved drifting av kjelleren blir ivaretatt, samt at 
kjelleren driftes hensiktsmessig. 

● Er ansvarlig for at kjelleren driftes forsvarlig når det gjelder økonomi, kontrakt, HMS og 
retningslinjer for kjelleren. 

 

 
6.1 Funksjonstid 
Styret sitter fra 1. januar til 31. desember i sin periode. Det er ingen maksimumstid for hvor lenge man 
kan sitte i styret, men man må stille til valg på nytt hvert år. I perioden mellom generalforsamling og 
påtroppende styre sin periode, skal avtroppende styre overlevere erfaringsskriv og annen relevant 
informasjon. Det skal arrangeres et møte mellom avtroppende og påtroppende styre for å avklare hvordan 
denne overføringen skal gjøres. Avtroppende styre plikter å være tilgjengelig som rådgivere en måned inn 
i påtroppende styre sin periode. Avtroppende leder plikter å stille på styremøter og delta som styremedlem 
i 2 måneder etter at nytt styre har startet sin periode. Avtroppende leder skal i hovedsak være observatør 
og rådgiver, men kan brukes mer aktivt ved behov. Avtroppende leder har ikke stemmerett i denne 
perioden. Ved behov kan denne perioden kortes ned. 
 
 

Forslag til endring 
 

1. Endre “Avtroppende leder plikter å være…” til “Avtroppende leder har mulighet til å stille på 
styremøter og delta som styremedlem, uten stemmerett, i 2 måneder etter at nytt styre har 
startet sin periode. Avtroppende leder kan fungere som observatør og rådgiver, eventuelt 
brukes mer aktivt ved behov.”  

2. Legge til “Avtroppende leders funksjon i overgangsperioden avtales nærmere i dialog mellom 
hen og nyvalgt styre.” 

 
Revidert 
 
6.1 Funksjonstid 
Styret sitter fra 1. januar til 31. desember i sin periode. Det er ingen maksimumstid for hvor lenge man 
kan sitte i styret, men man må stille til valg på nytt hvert år. I perioden mellom generalforsamling og 
påtroppende styre sin periode, skal avtroppende styre overlevere erfaringsskriv og annen relevant 
informasjon. Det skal arrangeres et møte mellom avtroppende og påtroppende styre for å avklare 
hvordan denne overføringen skal gjøres. Avtroppende styre plikter å være tilgjengelig som rådgivere en 
måned inn i påtroppende styre sin periode. Avtroppende leder har mulighet til å stille på styremøter og 
delta som styremedlem, uten stemmerett, i 2 måneder etter at nytt styre har startet sin periode. 
Avtroppende leder kan fungere som observatør og rådgiver, eventuelt brukes mer aktivt ved behov. 
Avtroppende leders funksjon i overgangsperioden avtales nærmere i dialog mellom hen og nyvalgt 
styre. 
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6.2 Styrets rekruttering 
Det holdes valg ved generalforsamlingen og alle stillinger legges ut for valg. Alle medlemmer kan stille 
til valg til alle verv. Den som blir valgt er den personen som får flest stemmer av de aktuelle kandidater. 
Det stilles ingen krav til andel eller antall stemmer utover dette. Dersom et medlem av styret i 
Psykolosjen ønsker å gå av før det har gått ett år, kan styret selv ta stilling til om denne personen må 
erstattes. En slik erstatning av medlem til styret gjøres i henhold til punkt 5.1. 
 
 

 Forslag til endring 
 

1. Endre andre setning til “Alle medlemmer kan stille til valg til alle verv, foruten 
Senioremsvervet. For Seniorem kreves tidligere verv i Psykolosjenstyret.” 

 
Revidert 
 
6.2 Styrets rekruttering 
Det holdes valg ved generalforsamlingen og alle stillinger legges ut for valg.  Alle medlemmer kan 
stille til valg til alle verv, foruten Senioremsvervet. For Seniorem kreves tidligere verv i 
Psykolosjenstyret. Den som blir valgt er den personen som får flest stemmer av de aktuelle kandidater. 
Det stilles ingen krav til andel eller antall stemmer utover dette. Dersom et medlem av styret i 
Psykolosjen ønsker å gå av før det har gått ett år, kan styret selv ta stilling til om denne personen må 
erstattes. En slik erstatning av medlem til styret gjøres i henhold til punkt 5.1. 
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