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Vedtekter for Psykologiforbundet 

Revidert av landsmøtet 2021

§ 1. Organisasjon

Psykologiforbundet (Norwegian Society for Psychological Science) er en faglig 

organisasjon for personer med akademisk utdannelse i psykologi fra 

universitetet eller høyskole. 

§ 2. Formål

Vårt formål er å samle og synliggjøre hele psykologifaget i Norge. 

§ 3. Oppdrag

Vårt oppdrag er å: 

3.1 tilby psykologiutdannede et samlende faglig felleskap.  

3.2 synliggjøre fagets bredde gjennom informasjons- og politiske kampanjer. 

3.3 tilby videreutdanning, videreopplæring og kurs til våre medlemmer. 

3.4 kvalitetssikre psykologiutdanningene i Norge. 

§ 4. Visjon

Vår visjon er et samfunn hvor folk flest kan nyttiggjøre seg av psykologisk 

kunnskap1 til fordel for individ, organisasjoner og samfunn. 

§ 5. Medlemskap

5.1 Medlemskap betinger et gjennomført eller pågående studium i psykologi 

(B.A., B.Sc., M.Phil., M.Sc., cand.polit., cand.psychol., ph.d., dr.philos.).

5.2 Medlemskap: Personer som har fullført et årsstudium, bachelorprogram, 

masterprogram, doktorgradsprogram eller profesjonsstudium i psykologi på 

høyskole eller universitet. Studenter får studentrabatt. Medlemskapet gir 

stemmerett på landsmøtet. 

1 Psykologisk kunnskap er her definert som: Studien av menneskets atferd, tankeprosesser, samt relasjonellle 
   og kulturelle kontekst. 
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5.3 Tverrfaglig utdannelse eller utdannelse fra utlandet kan vurderes av styret 

etter søknad. Eventuell klage på styrets vedtak behandles av landsmøtet. 

5.4 Medlemskapet gjelder for ett kalenderår om gangen.  

5.5 Forbundet opererer med følgende medlemskategorier: studentmedlem, 

ordinært medlem, stipendiatmedlem og støttemedlem. Medlemskategorien 

støttemedlem fordrer ikke bakgrunn i psykologi, og gir ikke stemmerett på 

landsmøtet. Styret er ansvarlig for fastsettelse av medlemskontingenter. 

§ 6. Landsmøtet

6.1 Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen 

utgangen av vårsemesteret. Tidspunktet for landsmøtet skal varsles 

medlemmene senest seks uker før landsmøtet avholdes. 

6.2 Alle medlemmer har anledning til å sende inn forslag til saker på 

landsmøtet. Slike forslag må være styret i hende senest fire uker før landsmøtet 

avholdes. 

6.3 Innkalling til landsmøtet skal være medlemmene i hende senest tre uker før 

landsmøtet finner sted. Endelig saksliste skal ligge ved innkallingen. 

6.4 Eventuelle observatører har tale- og forslagsrett. 

6.5 Faste punkter på sakslisten følger. 

6.5.1 Valg av møteleder og referent 

6.5.2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

6.5.3 Styrets årsberetning 

6.5.4 Årsregnskap og revisjonsberetning 

6.5.5 Behandle og fatt vedtak i alle samer som er ført opp på den vedtatt 

sakslisten 

6.5.6 Valg av styre med eventuelle varamedlemmer 

6.6 Avstemning skal foregå skriftlig dersom minst ett medlem krever det. 
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6.7 Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen og sakslisten er godkjent. 

Saker avgjøres med alminnelig flertall, med to unntak (som krever 2/3 flertall): 

Eksklusjon av medlem(mer), og endring eller opphevelse av vedtektene. 

6.8 Det kan ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er oppført på sakslisten 

som ligger ved innkallingen til landsmøtet. 

6.9 Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte hvis styret eller en fjerdedel 

av medlemmene skriftlig krever det. 

6.10 Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn på minimum 3 ukers varsel. 

Fullstendig saksliste skal ligge ved innkallingen, og det kan kun fattes vedtak i 

de sakene som er ført opp på sakslisten. 

§ 7. Styret

7.1 Styret er forbundets besluttende organ mellom landsmøtene. 

7.2 Styret skal bestå av minimum en styreleder og to styremedlemmer, og opp 

til ti styremedlemmer inkludert styreleder. 

7.3 Det tilstrebes at leder har fullført en høyere grad innen psykologi (M.Sc., 

M.Phil., cand.polit., cand.psychol., ph.d., dr.philos). 

7.4 Styret konstituerer seg selv. Styret har rett til å bestemme at 

samarbeidende organisasjoner skal få observatørstatus i styremøtene. 

7.5 Styret har møteplikt på landsmøtet: 

7.6 Det skal avholdes minimum fire styremøter årlig. Det skal føres protokoll fra 

alle styremøter. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

§ 8. Eksklusjon av medlemmer

8.1 Tillitsvalgte og medlemmer som handler til skade for forbundet eller dets 

medlemmer kan suspenderes eller ekskluderes etter følgende regler. 

8.1.1 Avgjørelsen om suspensjon av medlemmer for et bestemt tidsrom tas av 

forbundets styre og kan ankes til landsmøtet. 
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8.1.2 Anen har ikke oppsettende virkning. 

8.1.3. Avgjørelsen om eksklusjon foretas av landsmøtet. 

8.1.4 Psykologiforbundet forbeholder seg retten til å frata medlemskapet til 

personer som ikke tilfredsstiller medlemskriteriene, uten å refundere 

medlemsavgiften. 

§ 9. Oppløsning av organisasjonen

9.1 Oppløsning av forbundet må skje med 2/3 flertall og må vedtas på et 

ekstraordinært landsmøte hvor oppløsningen er eneste sak. 

9.2 Det ekstraordinære landsmøte kan tidligst finne sted tre måneder etter 

første vedtak om oppløsning. Skulle forbundet bli oppløst skal det 

ekstraordinære landsmøtet fatte vedtak om hva en skal gjøre med forbundets 

midler. 

9.3 Ved oppløsning skal forbundets midler tilfalle en psykologifaglig relevant 

aktør, organisasjon eller instans. Ekstraordinær generalforsamling bestemmer 

hvem midlene skal tilfalle etter innstilling fra styret. 

§ 10. Endring av vedtektene

9.1 Vedtak om endring av vedtektene kan kun fattes på landsmøtet. 

§ 11. Andre grunndokumenter

Psykologiforbundet sin virksomhet er utover vedtektene bestemt og beskrevet 

av følgende grunndokumenter, som kan revideres av styret: 

- Psykologiforbundets retningslinjer for 
kursvirksomhet

- Politiske plattform

- Etiske retningslinjer

- Styreinstruks

- Lokallagsinstruks



Revidert av landsmøtet 2021 

Psykologiforbundet 

www.psyfo.no 

post@psyfo.no 

Dato og sted 

Nicklas Viki 

Styreleder   

Dato og sted 

Sondre Torgrimsen 

Nestleder 

Oslo, 05.05.2021

Vedtektene vedtatt landsmøtet 2021 og signert av styrets leder og nestleder: 




