Protokoll fra LISBUP Årsmøtet BUP‐dagene 2016
Dato:
Tid:

Sted: 

27.04.16
12.0013.30
BUPdagene, Bodø

1.Leder av Lisbupstyret Judeson Joseph ønsker velkommen til LISBUP
årsmøtet.
2. Godkjenning av de stemmeberettigede.
Tellere: Torunn Christiansen BUP Vesterålen, og Kristel Rojas PBU Helse
Bergen.
Tilstede var 56 stemmeberettigede ved starten av møtet.
3. Godkjenning av innkalling.
Godkjent ved akklamasjon.
4. Valg av møteleder og referenter
Møteleder: Sissel Øritsland, godkjent ved akklamasjon.
Referent: Christine Gjerding, Helse Bergen, godkjent ved akklamasjon.
Følgende skal signere protokoll: Karen Christiansen PBU St. Olavs
Hospital, Ole Andreas Hovda PBU Helse Bergen.
Godkjent ved akklamasjon.
5. Hilsener fra NBUPF ved leder Ketil Klem.
6. Årsmeldingen LISBUP 201516. Godkjent ved akklamasjon etter
følgende presentasjon:
Judeson Joseph presenterer styret med respektive verv og roller.
Stanko Medic presenterer LISBUPS deltakelse i EFPT.
Kristin Alise Jakobsen gjør rede for LISBUPS rolle som
deltaker/styremedlem i NBUPFstyret, og hvilke saker LISBUP har

engasjert seg i via dette. Vekt på arbeid i saken med elektronisk tilgang til
journal, samt LISBUPS deltakelse i FaMe.
Kommentarer og engasjement fra salen vedrørende LISBUP og NBUPFs
arbeid i saken med elektronisk tilgang til journal. Årsmøtet uttrykker
bekymring vedrørende innføringen av dette, og støtter styrets arbeid i
denne saken.
Judeson Joseph rapporterer fra møter med Barneombudet og
Helsedirektoratet, og LISBUPs hjemmeside, facebookside, felles
epostadresse, og YLFforum.
Ranveig Pütz bidrar per video fra deltakelse i utvalg for helseøkonomi.
7. Regnskap og budsjett ved Elin Cathrine Holiløkk. Budsjettet er underlagt
NBUPFs revisjon, regnskap og budsjett som godkjennes på årsmøtet i
NBUPF. Regnskapet ligger til gjennomsyn på nettsiden til LISBUP.
NBUPFleder Ketil Klem bidrar med saksopplysning vedrørende LISBUPs
økonomi og budsjett for 2016 som er underlagt NBUPFs revisjon, regnskap
og budsjett.
8. Godkjenning av referat. Presentert og gjennomgått punktvis på
storskjerm. Godkjent ved akklamasjon.
9. Sluttkommentar fra møteleder med oppfordring til videre engasjement.
“Vær varme i hjertet og kloke i hodet”.
10. Judeson Joseph takker for møtet .
Signert (sign):

Referent: Christine Gjerding (sign)
Karen Christiansen (sign)
Ole Andreas Hovda (sign)

