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Norsk forening for Dialektisk atferdsterapi (N-DBT) 
 

Vedtekter pr. 17.4.2018 

 
§ 1. Foreningens navn 

 
Norsk forening for Dialektisk atferdsterapi (N-DBT). 
Norwegian Association for Dialectical Behaviour Therapy 
 
§ 2. Foreningens formål 

 
2.1. N-DBT er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke 
kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge 
blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten. 
 
2.2. N-DBT skal bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom norske DBT-
terapeuter og norske klinikker som bruker DBT og tilsvarende terapeuter og 
klinikker i andre land. 
 
2.3. N-DBT skal bidra til videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende 
DBT som behandlingsmetode i Norge. 
 
2.4. N-DBT skal arbeide for å ivareta norske DBT-terapeuters faglige og 
yrkesmessige interesser. 
 
2.5. N-DBT skal arbeide for at brukeres og pårørendes erfaringer med å motta 
DBT inngår som et viktig grunnlag ved videre utvikling og implementering. 
 
2.6. N-DBT skal bidra til at norske DBT-terapeuter holder seg faglig oppdatert. 

 
§ 3. Medlemskap 
 
3.1. Alle som ønsker å arbeide for foreningens formål kan være medlemmer av 
N-DBT.  
 
3.2. N-DBT har følgende medlemskategorier:  
 

- Praktiserende medlemmer 
- Brukere og pårørende 
- Støttemedlemmer 
- Æresmedlemmer 

 
3.3. Praktiserende medlemmer 
  
3.3.1. Alle praktiserende medlemmer tilsluttet N-DBT må ha godkjent 
ansvarsforsikring i sin virksomhet og må følge vanlige etiske retningslinjer for 
sin praksis. 
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3.3.2. Alle praktiserende medlemmer som er medlem av N-DBT plikter å følge og 
å holde seg oppdatert om det til enhver tid gjeldende lovverk som vedrører 
medlemmenes praksis. 
 
3.3.3. Alle praktiserende medlemmer må tilfredsstille de krav N-DBT har til 
profesjonell faglig oppdatering. 
 
3.4. Støttemedlemmer 
 
Støttemedlemskap kan tildeles av årsmøtet til enkeltpersoner og institusjoner 
(som for eksempel helseforetak eller utdanningsinstitusjoner) og organisasjoner 
som støtter interessene til N-DBT. Støttemedlemmer betaler kontingent, fastsatt 
av årsmøtet. De har talerett, men ikke stemmerett. 
 
3.5. Æresmedlemmer 
 
Styret kan tildele æresmedlemskap. Disse medlemmer er fritatt fra å betale årlig 
kontingent.  

 
§ 4. Styret 
 
4.1. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to ytterligere 
styremedlemmer som alle har tale og stemmerett. Ett av styrets medlemmer skal 
ha erfaring som pårørende og ett av styrets medlemmer skal ha brukererfaring. 
Ett av styrets medlemmer oppnevnes av Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning og -forebygging, men styret har den endelige 
godkjenningsmyndigheten. Styret kan i tillegg oppnevne det antall ad hoc 
styremedlemmer med talerett, men uten stemmerett, som finnes nødvendig for 
styrets arbeid. 
 
Årsmøtet velger styrets leder og styrets nestleder samt fire ytterligere 
styremedlemmer. Styret utpeker selv sin sekretær og kasserer.  
 
4.2. Styret skal følge de retningslinjer og utføre de oppgaver som det er blitt 
pålagt av årsmøtet. I løpet av regnskapsåret, og mellom årsmøtene, har styret 
fullmakt av årsmøtet til å opptre på vegne av medlemmene, samt behandle, og ta 
beslutninger i de saker som ikke gjennom vedtektene er forbeholdt andre organ. 
 
4.3. Saksliste med bilag sendes ut senest en uke før styremøter. Det føres 
protokoll fra styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av 
medlemmene pluss ett er til stede. Styret fatter avgjørelser med alminnelig 
flertall blant de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelikhet har styreleder 
dobbeltstemme.   
 
4.4. Styret kan utferdige forskrifter for N-DBT sin drift. Disse må være i 
overensstemmelse med vedtektene til N-DBT. 
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4.5. Styret kan oppnevne utvalg, arbeidsgrupper og andre nødvendige organer 
for å løse N-DBTs oppgaver og gi dem beslutningsmyndighet innenfor fastsatte 
rammer. 
 
4.6. Varighet av vervene: 
 
Styrets representanter skal velges for en periode på to år slik at halve styret 
velges nytt hvert år. Ved første valg velges halvparten av styret for ett år. Alle 
styremedlemmer kan gjenvelges.  
 
4.7. Ved søknader om medlemskap i N-DBT skal styret oppnevne en 
opptakskomité, som består av styrets nestleder og to styremedlemmer. 

 
§ 5. Årsmøtet 
 
Årsmøtet er N-DBT sitt høyeste organ. 
 
5.1. Medlemmer som forhindres fra å møte på årsmøtet, kan representeres av en 
av de øvrige medlemmer hvis fullmakt leveres på årsmøtet. 
 
5.2. Alle relevante saker kan forelegges årsmøtet. Saker skal meldes styret senest 
fem uker før årsmøtet. Innkalling med saksliste, herunder forslag på kandidater 
til styrevalg, og bilag sendes ut minst tre uker før årsmøtet. 
 
5.3. Faste punkter til behandling på årsmøtet er: 
 

1. Valg av ordstyrer, en referent og to medlemmer til å underskrive  
protokollen. 

 
2.   Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 
3.   Styrets årsberetning. 

 
4.   Regnskap. 

 
5.   Medlemskontingent. 

 
6.   Budsjett. 

 
7.   Vedtektsendringer. 

 
8.   Innkomne saker. 

 
9.   Valg. 

 
10. Oppnevnelse av revisor. 

 
5.4. Årsmøtet velger styreleder og nestleder samt 4 styrerepresentanter. Alle 
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medlemmer av N-DBT er valgbare på årsmøtet.  
 
5.5. Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen har skjedd i overens-
stemmelse med vedtektene. 
 
Vedtektsendringer krever 2/3 alminnelig flertall; det er 2/3 av tilstedeværende 
stemmeberettigede. Hvis forsamlingen krever det, blir det holdt hemmelige valg 
og avstemninger. 
 
5.6. Protokollen etter årsmøtet sendes ut innen en måned etter årsmøtet. 
 
5.7. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når mer enn halvparten av 
styrets medlemmer, pluss ett, ønsker det. Innkalling med saksliste og bilag, 
sendes ut minst fem uker før ekstraordinært årsmøte. 
 
5.7. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når mer enn 25 % av 
foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det. 

 
§ 6. Opptak som medlem og opptaksbetingelser 
 
6.1. Medlemskapssøknader som stiles til N-DBT, behandles først av 
opptakskomiteen. Jfr §4.7. 
 
6.2. Opptakskomiteen etterprøver om søkeren oppfyller N-DBTs vedtektsfestede 
krav til medlemskap, og gir sin anbefaling om avslag eller opptak til styret.  
 
6.3. Ingen kan hevde å være, eller ha rett til medlemskap i N-DBT uten å ha fått 
bekreftelse på opptaket fra styret. 

 
§ 7. Utmelding og eksklusjon i forhold til medlemskap 
 
7.1. Utmelding skal skje skriftlig. Betalt medlemskontingent refunderes ikke. 
Medlemmer som melder seg ut av N-DBT har alle medlemsrettigheter i behold, 
inntil medlemskapet har opphørt. Hvis medlemskontingenten ikke betales, kan 
det innebærer eksklusjon. 
 
7.2. Som eksklusjonsgrunner gjelder: Mangel på overholdelse av krav til 
medlemskap. 
 
7.3. For å ekskludere et medlem kreves 2/3 flertall i styret. 
 
7.4. Eksklusjon skal skje skriftlig. 
 
7.5. Klage på eksklusjon og krav om ny saksbehandling kan framsettes til styret. 
Styret tar deretter en ny avgjørelse. Denne avgjørelsen er endelig. 
 
7.6. Ekskluderte medlemmer kan ikke lenger hevde N-DBT-medlemskap. 
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7.7. Ekskluderte medlemmer kan tidligst etter tre år, og forutsatt retting av 
eksklusjonsgrunnene, søke om nytt medlemskap. 

 
§ 8. Revisjon 
 
8.1. Revisor kontrollerer årsregnskapet til N-DBT, og fremlegger en skriftlig 
rapport til årsmøtet. 
 

§ 9. Økonomi og regnskap 
 
9.1. N-DBTs inntekter består av årskontingenter, renter, gaver og andre 
inntekter. 
 
9.2. Kassereren fører regnskapet, kontrollerer N-DBTs inntekter, foretar 
betalinger, og ivaretar N-DBTs finanser. Før årsmøtet lager kassereren 
budsjettet, som skal behandles av styret, før det skal vedtas av årsmøtet. 
Kassereren holder gjennom året oversikt over N-DBTs økonomi i forhold til 
budsjettet. Før årsmøtet, avslutter kassereren årsregnskapet, og fremlegger det 
til behandling i styret. Styret fremlegger det for årsmøtet til godkjenning. 
 
9.3. Leder og kasserer har signaturrett innen vedtatt budsjett, eller styrevedtak. 
 
9.4. Utgifter som styrets medlemmer pådrar seg i forbindelse med medvirkning i 
N-DBT, bæres av N-DBT. Styret utarbeider retningslinjer for hva som dekkes. 

 
§ 10. Oppløsning 
 
Årsmøtet kan oppløse N-DBT med 2/3 flertall av de tilstedeværende 
stemmeberettigede. Et eventuelt overskudd etter oppløsningen skal tilfalle EU-
DBT, eller en liknende organisasjon til fremme av psykoterapi. 
 
Vedtatt på møte i Oslo dato….. 
 
 


