Velkommen til Oslo lokalavdeling
OSLO LOKALAVDELING:
Oslo lokalavdeling er den største lokalavdelingen i landet. Vi har over
1700 medlemmer (hvorav 390 er studenter), noe som utgjør 25% av
Norges psykologer. Vi samordner foreningens aktivitet og ivaretar lokalt medlemmenes interesser i foreningen gjennom landsmøteforberedelser og valg av delegater til landsmøtet. Vi fungerer også
som høringsinstans og skal ellers ivareta medlemmenes faglige og
økonomiske interesser. Lokalavdelingen informerer medlemmene om
sin aktivitet gjennom årsberetningen som presenteres på årsmøtet, informasjonsutsendelser og via hjemmesiden på Psykologforeningens
webside.
STYRET 2012-2013:

Oslo lokalavdeling

MEDLEMSKAP I LOKALAVDELINGEN:
Alle medlemmer av Norsk Psykologforening som har sin arbeidsplass i
Oslo er også medlemmer av Oslo lokalavdeling. Tilhørighet til lokalavdelingene er definert geografisk etter hvilket fylke du jobber i. Dersom
du bor i et annet fylke enn du jobber i kan du søke om å bli medlem i
lokalavdelingen der du bor.
OSLOAVDELINGENS AKTIVITETER:
En av de største arbeidsoppgavene til Osloavdelingen er å behandle
henvendelser fra medlemmer. God kommunikasjon med medlemsmassen prioriteres høyt av lokalavdelingens styre. Dette er også et område
vi kontinuerlig jobber for å forbedre, blant annet gjennom psykologforeningens hjemmesider. Osloavdelingen følger også det indre liv i sentralorganisasjonen tett, og engasjerer seg aktivt i enkeltsaker og overordnet politikk.
OSLOAVDELINGENS STYRE:
Styret i lokalavdelingen består av tolv medlemmer. Disse
blir valgt av medlemmene på årsmøtet og skal ivareta
Oslo-psykologenes interesser. Styret inkluderer også to
studentrepresentanter, en fast og en vara, fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo.
Styreleder
Inge-Arne Teigset
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OSLOAVDELINGENS FASTE ARRANGEMENTER:

Årsmøte for alle medlemmer

Medlemsmøter med faglig innhold

Årlig møte med faglig innhold for studentene på UiO

Årlig informasjonsmøte om Psykologforeningen og halvårlige velkommen-innslag ved semesterstart for studentene på UiO

Halvårlig møte med forhandlingsutvalgene ved alle arbeidssteder

Forskjellige medlemsaktiviteter som kronikkurs og medlemsfester
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STYREMDLEMMERS ØVRIGE VERV I NPF:








To styremedlemmer i NPFS Lønns og arbeidsmarkedsutvalget
Ett styremedlem i NPFs sentralstyre.
Ett styremedlem i NPFs spesialitetsråd.
Ett styremedlem leder fagnettverket for kommunalt ansatte psykologer i Oslo.
Ett styremedlem er foretakstillitsvalgt for Oslo Universitetssykehus
Ett styremedlem er hovedtillitsvalgt for psykologer i kommune
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SENIORKOLLEGAGRUPPEN:
Dette er et tilbud om kollegial bistand til alle medlemmer i Osloavdelingen. Medlemmer som i kraft av sitt arbeid står i en vanskelig situasjon tilbys rådgivning, veiledning og oppfølging i fagetiske spørsmål
og dilemmaer de står oppe i. Gruppens medlemmer har taushetsplikt,
og tilbudet er ment som et sikkerhetsnett for medlemmene. Seniorkollegagruppen består av:
Bernadette Christensen

Gjermund Tveito

Petter Lohne

902 06 105

901 59 967

994 22 607

LANDSMØTET OG SENTRALSTYRET:
Psykologforeningens landsmøte avholdes hvert tredje år. Her spiller lokalavdelingene en sentral rolle i foreningens liv gjennom å velge foreningens sentralstyre og presidentskap, vedta overordnede føringer og
satsningsområde og ta avgjørelser i viktige saker. Den valgte ledelsen
skal med hjelp av sekretariatet gjennomføre de oppgaver som de har
blitt pålagt av lokalavdelingene på landsmøtet. På landsmøtet deltar
hver lokalavdeling med et antall representanter som er proporsjonalt
med antall medlemmer.
KONTAKT OSLO-LOKALAVDELING:
Leder Inge-Arne Teigset Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Psykiatrisk Divisjon Gaustad, Bygg 7 0407 Oslo Telefon: 22 02 92 44
E-post: oslolokalavdeling@psykologforeningen.no
Ansvarlig for brosjyre Oslo Lokalavdeling ved Mehdi Farshbaf

