Retningslinjer for Studentrepresentanter i
Norsk Psykologforening (NPF),
Lokalavdeling Troms

1. INNLEDNING
Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge.
Foreningen har et nasjonalt sentralstyre og 19 lokale styrer
(lokalavdelinger/lokalforeninger/lokallag) som representerer hvert fylke. I Troms fylke har
man et lokalt styre som utgjør NPF Troms lokalavdeling. I §6 av «Normalvedtekter for
lokalavdelinger» (som ligger på Norsk Psykologforenings hjemmeside) framgår det at
«lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal ha representant for studentene
i styret». Styret har dermed en fast plass til en studentrepresentant til enhver tid. Denne har en
vararepresentant. I Troms har det vært åpnet for at også vara får stille på styremøter, men
dette er ikke en praksis som nødvendigvis må videreføres.
Normalvedtektene beskriver også hvordan lokalavdelingene skal fungere. Avdelingenes
formål, sammensetning og virke spesifiseres. Studentrepresentantene bør sette seg inn i
normalvedtektene ved inngangen av sitt verv. Det nevnes at lokalavdelingene selv bestemmer
eventuelle retningslinjer for avdelingens virksomhet innen rammen av normalvedtektene. I
dette inngår en definering av vervet som studentrepresentant. I den følgende teksten beskrives
vervets rammer og kriterier, samt studentrepresentantenes oppgaver og forhold angående
stemmerett og stemmeregler under styremøter, årsmøter og medlemsmøter.
2. VERVETS RAMMER OG KRITERIER
Styret består av flere styremedlemmer og av disse er alle utenom de to studentrepresentantene
ferdigutdannede psykologer. Uavhengig av dette skillet skal styret utgjøre en enkelt enhet og
studentrepresentantene skal være del av styret som helhet.
Vervet varer i 2 år. Dersom en studentrepresentant skal på utveksling i sin styreperiode kan
dette legges til rette for.
Studentrepresentantene må gå profesjonsstudiet psykologi ved Universitetet i Tromsø (UiT),
samt være medlem av Norsk Psykologforening.
3. OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER
Oppgavene og ansvarsområdene som nevnes i den følgende teksten er basert på hva
studentrepresentantene i NPF Troms tradisjonelt har bidratt med. Det stilles i utgangspunktet
ingen krav til at det er studentene i styret som skal påta seg disse oppgavene. Når et nytt styre
konstitueres kan styremedlemmene ta utgangspunkt i de underliggende punktene og vurdere

om studentene skal ha ansvar for disse eller ikke. De oppgavene som det besluttes at
studentrepresentantene skal ha ansvar for fordeles mellom dem etter egne ønsker.
3.1. Hjemmesiden (Norsk Psykologforening, lokalavdeling Troms)
Hvem som skal være hjemmesideansvarlig(e) besluttes når et nytt styre konstitueres. I Troms
har det vært vanlig at studentrepresentantene har påtatt seg denne oppgaven dersom de har
hatt kapasitet. Hjemmesideansvarlig(e) skal sørge for at informasjon på hjemmesiden
oppdateres (legges ut og fjernes) ved behov. Dersom studentrepresentantene er
hjemmesideansvarlig, skal minst en av representantene, men gjerne begge, ha opplæring i
redigering av hjemmesiden. Denne fås av Psykologforeningens nettredaktør. Redaktøren
ønsker selv å legge ut lokalavdelingenes referater på hjemmesidene. Når et styremøte er
avholdt og referatet er sendt ut til styremedlemmene har hjemmesideansvarlig(e) i oppgave å
sende dette til redaktøren. Referatet skal ikke sendes til redaktøren før det har blitt redigert i
henhold til eventuelle innvendinger fra styrets medlemmer.
3.2. Deltakelse på styremøter og arrangementer
Som studentrepresentant skal man legge opp til deltakelse under alle styremøter og
arrangementer, men fravær aksepteres dersom man ikke har anledning. Om det lar seg gjøre
skal styrets leder informeres om fravær i god tid.
Hvor aktive studentrepresentantene forventes å være under styremøtene varierer med
tematikken. De kan og bør delta aktivt i drøftinger/diskusjoner, samt påta seg oppgaver,
dersom det oppleves som mulig og passende. Det stilles imidlertid ikke krav til aktiv
deltakelse i hver sak, da det er forståelig at de som studenter ikke har kunnskaper nok til å
delta i alle drøftinger/diskusjoner eller utføre alle gjøremål. De oppfordres imidlertid til å
følge med og være lærevillige i situasjoner der de ikke kan bidra i øyeblikket.
Under arrangementene bør studentrepresentantene utføre oppgaver de tidligere har påtatt seg
og ellers være behjelpelige der det skulle behøves bistand.
3.3. Informasjon fra og til studentene
Studentrepresentantene er bindeleddet mellom psykologstudentene ved Universitetet i Tromsø
og lokalavdelingen, og har ansvaret for å gi informasjon fra og til studentene. Representantene
oppfordres til å holde kontakt med studentorganisasjoner (som Studentpolitisk Utvalg (SPU)
og Psyforeningen) for å kunne oppdatere resten av lokalavdelingen på hva studentene gjør. De
bør også uttrykke overfor foreningene at de er tilgjengelige i situasjoner der lokallaget kan
være behjelpelig. Informasjon om SPU og Psyforeningen finnes på lokallagets hjemmeside.

Videre skal studentrepresentantene sørge for at studentmedlemmene i Troms har tilgang på
informasjon om lokalavdelingen. Medlemmene bør vite hva lokallaget er og hvilke goder de
har som medlemmer i Troms. I dette inngår invitasjon til alle medlemsmøter og behjelpelighet
ved spørsmål rettet til Psykologforeningen. Studentrepresentantene bør gjøre seg synlige
overfor studentmedlemmene via ulike anledninger og kanaler.
3.4. Booking av møterom
Styremedlemmene kan bli enige om at det er studentrepresentantene som skal ha i oppgave å
booke rom til styremøter med Universitetet som planlagt møtested. Representantene vil da ha
i oppgave å booke rom i god tid før neste møte i tillegg til å informere de øvrige
styremedlemmene om hvilket rom som blir oppmøtested. Administrasjonen til Institutt for
Psykologi kontaktes for booking. Møterom (eventuelt grupperom) på instituttet foretrekkes.
3.5. Karrieredag/Studentkonferanse
I 2016 ble den første Karrieredagen/Studentkonferansen holdt i et samarbeid mellom
studentrepresentantene i NPF Troms, SPU og Psyforeningen. Arrangementet skal være et
tilbud til psykologstudentene ved UiT der de får et innblikk i bredden av psykologenes
yrkesmuligheter. Studentrepresentantene oppfordres til å opprettholde dette samarbeidet og la
arrangementet forbli en årlig tradisjon. Arrangementet er ikke del av lokalavdelingens årshjul,
men studentrepresentantene representerer NPF Troms i dette samarbeidet.
3.6. Samarbeid med Studentpolitisk Utvalg (SPU)
Studentrepresentantene er ikke forpliktet til å samarbeide med SPU, men i Troms har dette
tradisjonelt blitt gjort. Representantene oppfordres derfor til å opprettholde, eventuelt
gjenopprette, dette samarbeidet. Samarbeidet har tidligere bestått i at representantene har
hjulpet SPU før og/eller under noen av deres arrangementer og stands. Under disse
anledningene har representantene i tillegg fått presentere lokalavdelingen i korte trekk der det
har vært passende.
3.7. Rekruttering og opplæring av ny studentrepresentant
Når en studentrepresentant må gi fra seg sitt verv (etter 2 år) er det den enkeltes ansvar å
rekruttere en ny representant. Det vil normalt foregå i samarbeid med den andre
representanten. Når en ny representant er rekruttert er det den gjenværende representantens
ansvar å drive opplæring av den nye. Opplæringen skal som et minimum inkludere en samtale
der dette dokumentet gjennomgås og der det åpnes for spørsmål, samt framvisning av Norsk
Psykologforeningens hjemmeside.

3.8. Øvrige oppgaver
Som resten av styret skal studentrepresentantene lese møteinnkallingen som sendes ut i
forkant av hvert styremøte og med utgangspunkt i denne forberede seg til hvert møte. Dersom
man har forslag til saker skal disse sendes til styrets leder. I tillegg skal referatet som sendes
ut i etterkant av hvert styremøte leses og eventuelle forslag til endringer bør sendes tilbake
umiddelbart.
4. STEMMEREGLER FOR STUDENTMEDLEMMER UNDER STYREMØTER,
ÅRSMØTER OG MEDLEMSMØTER
Under styremøtene har studentrepresentanten likeverdig stemmerett som det øvrige styret.
Under årsmøter og medlemsmøter har studentmedlemmene (inkludert studentrepresentantene)
noen begrensninger. Dette framgår i normalvedtektene av §5:
«Medlemmer som ikke er studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene til
styret/landsmøtet som ikke er forbeholdt studenter. Studentmedlemmer har stemmerett ved
valg av representantene som er forbeholdt studentene. I øvrige saker har alle medlemmer
stemmerett».
5. BEMERKNINGER VEDRØRENDE DETTE DOKUMENTET
Dokumentet ble utformet på lokalt nivå (NPF Troms) av studentrepresentantene Ingvild
Trøite Johnsen og Ida Grindahl i utgangen av 2016. Det ble vedtatt under styremøte
03.03.2017. Eventuelle endringer må vedtas under et nytt styremøte. Forhold som er besluttet
på nasjonalt nivå (stemmeregler av §5) kan ikke endres lokalt.

