VEDTEKTER
av 05.04.97
Revidert 05.03.99, 27.01.01, 06.03.05, 27.02.15

§ 1. Foreningen Babymassasje i Norge, BIN, er en idealistisk medlemsforening som er
religiøst og politisk uavhengig.
§ 2. Medlemmene er utdannet som instruktører i babymassasje av en godkjent IAIM
instruktørlærer. Instruktørene arbeider i henhold til “IAIM avtalen”. (Vedlegg 1)
§ 3. BINs overordnede målsetting er å arbeide i henhold til “Mission statement”.
(Vedlegg 2)
§ 4. Foreningen har sitt hovedsete i Oslo hvor foreningen har sin adresse.
§ 5. Styret kommer sammen når leder innkaller til møte. Styret er beslutningsdyktig når mer
enn halve styret er tilstede.
§ 6. Medlemskontigentens størrelse vedtas på årsmøte. Kontigenten innbetales senest
20. januar.
§ 7. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig med de frammøtte.
Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år. Innkalling til årsmøtet kommer i
høstnummeret av Glade Barn, og agenda sendes ut minst fire uker før møtedato.
§ 8. Foreningens saker behandles av det innvalgte styret mellom årsmøtene. Det innvalgte
styret består av leder, kasserer, sekretær, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer.
§ 9. Foreningens styre oppnevner de utvalg som de finner nødvendig.
§ 10. Mandatperioden for leder er to år, for sekretær, kasserer og styremedlemmer to år, og
varamedlemmer et år.
§ 11. Foreningens regnskap går fra 01.01 til 31.12. Kasserer har disposisjonsrett til BINs
kontier.
§ 12 For vedtak om endring av disse vedtekter eller vedrørende foreningens oppløsning
kreves to tredjedels flertall fra tilstedeværende medlemmer på to påfølgende styremøter.
Det endelige vedtaket om vedtektsendringer skal skje på årsmøtet. Ved vedtak om
foreningens oppløsning skal det også vedtas hvordan eiendelene skal disponeres.
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§ 13. Bruk av forbundets navn og logo.
Medlemmer som har levert diplom kan bruke forbundets navn og logo i sin
markedsføring, for eksempel på visittkort, i annonser, på skilt og på stempler. Navnet og
logoen skal ikke brukes til annonsering av produkter eller aktiviteter som er BIN
uvedkommende uten at det er avtalt med forbundsstyret. Forbundets navn og logo skal
ikke brukes på en slik måte at produkter, materiell eller aktiviteter gir inntrykk av å
være utgitt eller godkjent av BIN uten at det foreligger en avtale med styret.
Medlemmer som ikke har levert inn diplom har ikke anledning til å bruke forbundets
navn og logo i sin markedsføring.
§14 Utmelding/opphør av medlemsskap.
Utmelding av forbundet skal skje skriftlig til forbundsstyret. Dersom utmelding ikke
skjer skriftlig har forbundet krav på medlemskontingent for hele året. Medlemmer som
er utmeldt må straks fjerne alt materiell med forbundets navn og logo.
Siste års studenter blir automatisk strøket fra medlemslisten dersom kopi av diplomet
ikke er levert innen ett år etter at de gikk på kurs (regnes fra siste kursdag).
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Vedlegg 1
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INFANT MASSAGE

AVTALE
1.

The International Association of Infant Massage (IAIM) sertifiserer instruktører som
“foreldre utdannere” til å undervise foreldre i massasje av babyer og små barn. Dette
sertifikatet gir instruktøren rett til å instruere foreldre og barn individuelt og i grupper.

2.

IAIM sertifiserer ikke instruktører til å massere selv.

3.

Sertifiserte instruktører kan presentere, offentlig, filosofien og hensikten med
babymassasjeprogrammet gjennom undervisning, demonstrasjoner, work-shop,
mediapresentasjoner og korte presentasjoner.

4.

Kun en lærer sertifisert av IAIM kan utdanne IAIM-instruktører. IAIM instruktørsertifikatet kvalifiserer ikke en instruktør til å lære ut sertifikasjonsprogrammet, ellet til å lære andre hvordan
man underviser babymassasje, under navnet IAIM.

5.

IAIM håndboken er beskyttet med copyright. Den er kun til sertifiserte instruktører.

6. Utpekte artikler og utdrag fra håndboken kan kopieres av sertifiserte instruktører og brukes i
undervisningen av babymassasjeprogrammet.

UNDERTEGNEDE HAR LEST, FORSTÅTT OG ER ENIG MED INFORMASJONEN
PRESENTERT I DETTE AVTALEDOKUMENTET

Dato: ………………

Navn: ………………………………………………

Signatur: ………………………………………………………………………….

Sertifiserte instruktører oppmuntres til :



å gjøre boken ”Infant Massage: A Handbook for Loving Parents” av Vimala McClure
tilgjengelig for foreldre.
å inkludere spedbarn og småbarn så snart det er mulig i undervisningen.

”KOMMUNIKASJON GJENNOM KJÆRLIG BERØRING”
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Vedlegg 2 IAIM MISSION STATEMENT

The purpose of the International Association of Infant Massage is to promote
nurturing touch and communication through training, education and research so
that parents, caregivers and children are loved, valued and respected throughout
the world community.
IAIM’S FORMÅLSPARAGRAF:
Formålet til IAIM er å fremme kjærlighetsfull berøring og kommunikasjon
gjennom praktisk erfaring, opplæring og forskning slik at barn, foreldre og
omsorgspersoner over hele verden føler seg elsket, verdsatt og respektert.
De internationale lærerne i IAIM kom frem til følgende definisjoner på sitt lærermøte
på Costa Rica oktober 2014.
HVEM ER EN FORELDER:
I IAIM’s formålsparagraf, inkluderer ordet forelder; biologiske foreldre, foster- eller
beredskapsforeldre (som har barnet over tid) og adoptivforeldre.
HVEM ER EN OMSORGSPERSON:
En omsorgsperson er noen som ikke er barnets foreldre men som gir omsorg til barnet.
HVEM KAN MASSERE BARNET:
Den beste personen til å massere barnet er foreldrene. Når det ikke finnes foreldre (eller de
ikke er i stand til å ta vare på barnet), er den beste personen til å massere barnet den som
fungerer som en forelder for barnet, som oppdrar det og tilbyr langsiktig omsorg.
En omsorgsperson (barnehagepersonell, dagmamma etc.) gir ikke babymassasje, men kan
tilby omsorgsfull berøring.
HVEM KAN DELTA PÅ BABYMASSASJEKURS
Foreldre eller de som fungerer som foreldre for babyen kan delta på et babymassasjekurs.
(Besteforeldre kan selvfølgelig være med som observatør om det er ok for instruktøren og
foreldrene).
Forklaring i kursiv er lagt til av Jannicke Christensen, IAIM International trainer – på
bakgrunn av diskusjonen i Costa Rica.
Circle of trainers‟ definition; 2014 Trainer Meeting
WHO IS A PARENT?
In the IAIM mission statement, parents include birth, foster, and adoptive parents.
WHO IS A CAREGIVER?
A caregiver is someone who is not the child’s parent, but who provides care for a child.
WHO MASSAGES THE BABY?
The best person to massage a baby is the parent.
When there is no parent, the best person to massage the child is the acting parent: the person who is raising the
child and providing continuing care. Caregivers do not massage babies but may offer nurturing touch.
WHO CAN ATTEND OUR CLASSES?
Parents or acting parents with their babies can participate in infant massage classes.
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