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Referat fra årsmøte i NBUPF 7

aprll20ll, Hotell Opera, Oslo. I alt

108 medlemmer

til

stede.

Årets fagpolitiske tema var: Kvalitetsarbeid i Bame- og Ungdomspsykiatri: Ved Sissel

Øritsland
Valg av ordstyrer: Jannike Snoek
Valg av referent: Øystein Sørbye
Årsmøteinnkallingen ble godkj ent
Dagsorden ble godkjent
Styrets årsberetning ble framført av Styrets leder Ida Garløv. Hun la spesielt vekt på de mange

utvalg som er oppnevnt av styret og som leverer årsrapporter til årsmøtet. I tillegg at styret
arbeider med s§rking av sekretariatsfunksjonen og vil arbeide for å kjøpe tjenester der vi
trenger det. Samt at styret ønsker å utvide antall medlemmer. Kommentarer og spørsmål fra
salen knyttet til enkeltsaker. Årsberetningen ble tatt til etteretning.
Regnskap og budsjett: framlagt av Walborg Sandvik.
Kommentar at det er god økonomi i foreningen. Det vil påløpe mer utgifter
framover, så overskuddet vil bli mindre når det blir flere styremedlemmer som
medfører større reisevirksomhet. Revisor har godkjent regnskapet.
Budsjett: den gode økonomien gir mulighet for økt aktivitet i foreningen
Styret erklæres sakesløs. Regnskap og budsjett er godkjent.
Styresaker:

Forslag

til lovendring: Antall styremedlemmer

økes fra 6

til

8. Enstemmig vedtatt,

med79 stemmer.
Forslag om kjøp av sekretærtjenester ble bifalt.
Orientering fra Kvalitetsutvalget ved Sissel Øritsland
Orientering fra Spesialitetskomiteen: Denne er nedsatt av Legeforeningen. Komiteens
medlemmer ble presentert for årsmøtet. Randi Ulberg orienterte om denne, utdanningsutvalget
og psykoterapiutvalget. Vekt på at alle Lis-leger børha overlegetilgang.
Det er laget en veileder for spesialistutdanningen. Revisjon av spesialistreglene:
VOP har 270 timers kurs i spesialistutdanningen, dette ønsker vi å legge oss på.
Forslag om 50 timers relasjonell opplæring i grunnkurset, 55 timers emnekurs i
form av innføringskurs, nevrokurs og psykoterapikurs. Et to dagers kurs hvert
halvår.
Psykoterapiutvalget: Det er kommet krav om 40 timers psykoterapiveiledning.
Saker til behandling fra spesialitetskomiteen og styret.
Forslag til endringer i regelverk for godkjenning av psykoterapiveiledere. Se side
17 i årsmelding. Forslaget ble godkjent med en avholdende stemme, å fierne
tidligere punkt 7 ogB i regelverket.
Det nye punkt 7 lyder da: "Godkjenning av leger som psykoterapiveileder i barneog ungdomspsykiatri gis av sentralstyret i henhold til ovennevnte regler.

Psykoterapiutvalge benyttes som rådgivende organ for Sentralstyret." Vedtatt

mot en stemme, og 7 avholdende.
Valg: Valgkomiteens forslag ble lagt fram ved Kari Skulstad Gardvik.
Det nye styret er:

Leder

Ida Garløv

09-13

Nestleder

Erling Mossige

09-13

Kasserer

Walborg Sandvik

09-13

Styremedlemmer Terje Lund

1

1-15

Gyri Hege Vorren
Ingvil Brunborg Morton
Ole Andreas Hovda

I 1-15

Øystein Sørbye

1

1-15

1

1-15

Varamedlem: Stein Inge Fannrem.

I 1-15
I 1-15

Ny valgkomit6 er Gunvor Starheim, Arvid Søreide og Melanie Ekholt Huynh. Alle innvalgt
med akklamasjon.

Orientering fra andre utvalg: Aina Baselier Vaage orienterte kort om arbeidet i Utvaget for
transkulturell psykiatri. Årsmøtet ga ved akklamasjon tilslutning til et felles utvalg for NPF og
NBUPF.
Orientering om kommende årsmøterÆUPdager
2}I2Trondheim: 2-4 mai
2012Bergen
2014 Haugesund
Årsmøtet ga tilslutning til at styret finner medlemmer som undertegner protokollen:
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