STATUTTER FOR INSTITUTT FOR GRUPPEANALYSE
OG GRUPPEPSYKOTERAPI
(Vedtatt 1992, revidert siste gang februar 2014)

§1
1.1
1.2

NAVN OG ADRESSE
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi er en forening. Som forkortelse brukes IGA.
Foreningen har adresse i Oslo.

§2

INSTITUTTETS FORMÅL
Instituttets formål er å styrke det psykoterapeutiske tilbud i Norge ved å sørge for kvalifisert utdanning i
gruppepsykoterapi og gruppeanalyse. Utdanningen skal være tilgjengelig for deltakere fra hele landet.

§3
3.1

INSTITUTTETS VIRKSOMHET
Planlegge, organisere og gjennomføre gruppepsykoterapeutiske og gruppeanalytiske utdanningsprogram i
hht spesielt utarbeidete retningslinjer for utdanningsvirksomheten.
Opprettholde og drive et bibliotek med relevant gruppepsykoterapeutisk og gruppeanalytisk litteratur.
Arrangere møter, workshops og seminarer for medlemmer, spesielt med henblikk på å opprettholde og
videreutvikle instituttets utdanningskompetanse.
Initiere og stimulere til forskning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse.
Samarbeide med tilsvarende institusjoner og foreninger nasjonalt og internasjonalt.
I samarbeid med andre organisasjoner arrangere relevante kurs og seminarer nasjonalt og internasjonalt.
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MEDLEMSKAP
For å bli medlem av Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi må man ha diplom i gruppeanalyse
og arbeide gruppeanalytisk.
Søknad om medlemskap behandles i styret. Avslag på søknaden kan innankes for generalforsamlingen.
Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen.
Opphør av medlemskap
Utmelding må skje ved skriftlig melding til styret.
Et medlem mister sitt medlemskap hvis vedkommende etter to skriftlige purringer har unnlatt å betale
medlemskontingent for to år i trekk. Vedtaket gjøres av styret.
Generalforsamlingen kan beslutte eksklusjon. Forslag om eksklusjon må være styret i hende senest 4 uker
før generalforsamling. Til eksklusjon kreves 2/3 flertall etter skriftlig avstemming. Enhver som er blitt
ekskludert kan etter minst ett år og med dokumentert anbefaling fra tre medlemmer søke om
medlemskap på nytt.
INSTITUTTETS ORGANER er generalforsamlingen, styret og faste og midlertidige utvalg.
GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen består av instituttets medlemmer, den er instituttets øverste myndighet. Det
innkalles til generalforsamling minst én gang årlig.
Melding om generalforsamling sendes medlemmene minst seks uker i forveien. Innkalling med dagsorden
og saksdokumenter sendes medlemmene minst to uker i forveien. Saker som ønskes behandlet av
generalforsamlingen må være styret i hende minst 4 uker før.
Beslutninger fattes vanligvis ved simpelt flertall. Statuttendringer krever 3/4 av avgitte stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret og skal innkalles senest to uker etter at 1/4 av
medlemmene skriftlig har begjært det.
Generalforsamlingen velger styreleder, styrerepresentanter og representanter til faste utvalg.
Avstemningen skjer skriftlig hvis det er flere kandidater. Alle velges for en periode på to år, men slik at
halvparten står på valg hvert år.
Generalforsamlingen fastsetter instituttets medlemskontingent.
STYRET
Styret forvalter instituttet og sørger for forsvarlig organisasjon av virksomheten. Styret utarbeider
strategier, fastsetter planer og foreslår budsjett for instituttets virksomhet. Strategier, planer og budsjett
forelegges generalforsamlingen.
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Styret består av styreleder og fem styremedlemmer. Styreleder velges særskilt på generalforsamlingen,
mens styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige styrefunksjoner.
Styreleder er ansvarlig for innkalling til styremøter, for ledelsen av disse og for at det skrives referat. Styret
er beslutningsdyktig når minst tre representanter er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder
dobbeltstemme.
Styret er fast representert i fagrådet. Styret kan oppnevne midlertidige utvalg ved særskilte behov. Styret
bestemmer utvalgenes sammensetning og gir retningslinjer for arbeidet.
SEKRETARIAT / DAGLIG LEDELSE
Styret definerer rammer og oppgaver til et sekretariat (daglig ledelse) som delegeres ansvaret for driften
av utdanningsvirksomheten.
Styret ansetter instituttbestyrer og undervisningsleder i deltidsstillinger for en fire-års-periode, med
mulighet for forlengelse med to år av gangen. Begge må være medlemmer av IGA.
Instituttbestyrer/daglig leder møter fast på styremøtene. Undervisningsleder møter på styremøtene når
det ansees hensiktsmessig.
Styret ansetter også sekretær, regnskapsmedarbeider og annet personell etter virksomhetens behov.
LÆRERENGASJEMENTER
Styret engasjerer lærere til utdanningsprogrammene. Instituttbestyrer og undervisningsleder utarbeider
innstilling av lærere i tråd med instituttets retningslinjer og fagrådets føringer.
Styret er ansvarlig for oppfølging/ vurdering av lærere med tanke på videre engasjement.
Sekretariatet arrangerer i samarbeid med styret og fagrådet samling/ kontaktmøte med lærerne to ganger
i året.
UTVALG
Fagrådet
Fagrådet er instituttets kvalitetssikrings- og faglig rådgivende organ. Fagrådet har seks medlemmer, hvorav
fem velges av generalforsamlingen. Minst to av fagrådets valgte medlemmer skal være lærere ved et
utdanningsprogram. Det sjette medlemmet oppnevnes fra styret. Fagrådet velger selv sin leder.
Undervisningsleder (sekretariatet) er fagrådets sekretær.
Fagrådet har følgende ansvarsområder:
a. Rammeoppsett og faglig innhold av instituttets utdanningsvirksomhet (i hht retningslinjene). Initiering
av jevnlig ajourføring og revisjon av denne virksomheten.
b. Prinsipielle føringer (retningslinjer) for utlysning av lærerengasjement, d.e. krav til kompetanse og
sammensetning av lærergrupper.
c. Godkjenning og oppfølging av KV-veiledere (retningslinjer).
d. Oppfølging av kandidatsaker. Vurdering av dispensasjonssøknader vedrørende utdanningskrav.
e. Klageinstans for kandidater ved utdanningsprogrammene i hht ”Retningslinjer for
utdanningsvirksomheten ved Institutt for gruppeanalyse”.
f. Tilrettelegge for veiledning i utførelsen av skriftlige arbeid. Godkjenning og oppnevnelse av sensorer
til bedømmelse av de skriftlige arbeidene.
g. Oppdatering og videreutvikling av instituttets bibliotek.
Etikkutvalget
Utvalget skal bistå styret i spørsmål av etisk art. Utvalget består av tre medlemmer valgt av
generalforsamlingen. Utvalgets virksomhet reguleres av egne retningslinjer vedtatt generalforsamlingen.
Valgkomite
Valgkomiteen består av to medlemmer valgt av generalforsamlingen.
Ad hoc-utvalg
Styret kan oppnevne ad hoc-utvalg etter behov.
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ØKONOMI OG REVISJON
Foreningens regnskapsår er kalenderåret
Foreningens regnskap revideres av registrert revisor valgt på generalforsamlingen for ett år av gangen.

§7
7.1

INSTITUTTETS OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning kan gjøres etter vedtak på generalforsamlingen med påfølgende uravstemning
der 2/3 av foreningens medlemmer er enige.
Ved Instituttets oppløsning tilfaller foreningens formue Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening eller
andre formål nevnt i § 2.

7.2

