Referat styremøte LISBUP 29.06.16

Til stede: Elin Holiløkk, Stian Fugelsøy, Stanko Medic, Ranveig Pütz, Kristin Jacobsen og
Judeson Joseph
Dagsorden
● EFPT  Status og formål
● UEMS  oktober 1415.10.16  hvem kan stille?
● Utvalg og LIS
● Høsten  Hvem Hva Hvor?
● Høstensdatoer  styremøter, introkurs (19.&20.10.16), grunnkurs ( er kanskje ingen
del 1 til høsten?)
● NBUPF hjørne (kanskje blir Kristin med)
● Annet?

SAK 10/16 EFPT  Status og formål
Medic og Holiløkk har planlagt sammen med LIPS sine representanter, og reiser til
Antwerpen fredag 01.07.16 .
De har også forberedt poster, og skal delta på international night.
Våre delegater publiserer fortløpende på sosiale medier.
Formål  tas på eget styremøte. Først og fremst fokus på utveksling av felles interesser og
samarbeid etter hvert og forskning osv.
SAK 11/16 UEMS  oktober 1415.10.16
LISBUP har intensjon om å sende to delegater sammen med NBUPF sine delegater: Marit
Hafting og Gyri Vorren.
SAK 12/16 Utvalg og LIS
Holiløkk er valgt inn i utvalg for CLutvalget i NBUPF. Diseth som er leder kaller inn til neste
møte.
Holiløkk har meldt interesse og blitt ønsket velkommen av leder for utvalg for spe og
småbarn, venter på NBUFstyrets godkjenning
Utvalg for forbyggende psykiatri får sannsynligvis utnevnt AnnMagritt Jensen(tidligere
medlem for utvalg for spe og småbarn).
Pütz sitter videre i utvalg for helseøkonomi og helsetjenester.
SAK 13/16 Høsten  Hvem Hva Hvor og datoer
Møte med NBUPF  Felles styremøte (
doodle datoer foreløpig: 26 aug eller 2/9 9/9. )

Møte med NPF
UEMS representasjon i oktober
LISBUPhelg
Forandringsfabrikken
Jobbe med NBUPF om kjernejournal / åpen journal “Svensk läkarforenings møte” i Januar
Planlegge å invitere BUPere fra Skandinavia til Årsmøtet i BUPdagene.
Snakke med LIPS om å delta på psykiatriveka
Rekruttere til nytt styre.
Pütz kan informere om LISBUP hvis introkurset kan rydde plass til oss 19.10.16 sent på
dagen. (Sendt mail til kursledere)
Referatet godkjennes som den er.

