Referat fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forenings årsmøte 2012
med fagpolitisk seminar.
Årsmøtet bte avholdt torsdag 3. mai kI 13-17 i Rica Nidelven hotell, Trondheim
Årsmøtet ble åpnet av styreleder Ida Garløv.
Kari Jussi Lønning fra Legeforeningens sekretariat overbrakte hilsen fra Hege Gjessing,
president i Dnlf og presenterte Legeforenings satsningsområder framover.

Fagpolitisk seminar:
"Barne- og ungdomspsykiateren. Rolle og oppgaver. Hvor står vi og hvor vil vi?
Innledning ved ØyvindAlexandersen Grunnkurs 201 1.
Deretter mange innlegg fra salen som på ulike måter pekte på utfordringer med tanke på
rollene for vår faggruppe og de andre faggruppene.
Gyri Vorren oppsummerte på vegne av styret at det basert på innspillene som kom er
konsensus om at det er viktig at styret på vegen av foreningen jobber videre med dette. Styret
ba om tilslutning fra årsmøtet om å sette ned et utvalg som skal følge opp debatten og jobbe
videre for å sikre høyere andel leger innen fagfeltet vårt, og en tydeligere rollefordeling.
Årsmøtet ga sin tilslutning til at et slikt utvalg nedsettes.

Refera

L.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

t fra foretningsorden

Valg av ordsfyrer: Janniche Snoek ble med akklamasjon valgt til ordstyrer
Valg av referenter, tellekorpsr og godkjennere av protokoll: Styret ble med
akklamasjon valgt som referenter. Kari Gårdvik og Else Stølen ble med akklarnasjon
valgt som god§ennere av årsmøteprotokollen.
Godkjenning av årsmøteinnkallingen: Årsmøteinnkalling ble enstemmig godkjent
med akklamasjon.
Godkjenning av dagsorden: Ved en inkurie ble en kladd av dagsorden sendt ut i
stedet for det ferdige versjonen, styret beklaget dette. Ny dagsorden ble utdelt på
årsmøtet. Ordstyrer Janniche Snoek kom med forslag til endring slik at Orientering fra
Spesialitetskomiteen ble satt inn før Foreningssaker, og Innkomne forslag ble
behandlet før Orientering om kommende årsmøter/BUPdager. Styret gav sin
tilslutning til disse endringene og årsmøtet godkjente med akklamasjon dagsorden
med disse endringene.
Styrets årsberetning med orientering fra utvalg: Ida Garløvlafram denne i form av
å vise til at den var sendt ut innen fristen for gjennomlesning, det ble gitt heder til alle
bidragsytere, og åpnet for spørsmål og kommentarer. Årsmøtet hadde ingen spørsmål
eller kommentarer og styrets årsberetning ble godtatt uten kommentarer med
akklamasjon.
Regnskap m revisorberetning: Regnskapet med revisorberetning ble lagt fram av
Valborg Sandvik. Det ble kommentert fra salen om at utdelt eksemplar mangler dato.
Årsmøtet god§ente regnskapet med akklamasjon. Styret ble med akklamasjon kjent
sakesløse av årsmøtet. Budsjett: Valborg Sandvik presenterte styrets forslag til
budsjett. Årsmøtet godkjente det presenterte budsjettet med akklamasjon.
Orientering fra Spesialitetskomiteen v Randi Nesje Myhr og Janniche Snoek:
(Leder Randi Ulberg måtte melde forfall) Det ble orientert om den nye ordningen for
spesialistgodkjenning fra l. oktober20ll, behov for et ekstra grunnkurs i 2012 ogat
det er etablert et nytt introduksjonskurs for ferske leger i BUP. Videre jobber

Spesialitetskomiteen med å få utvidet rammene for obligatoriske kurstimer, med ønske
om flere emnekurs.
8. X''oreningssaker: Orienteringer: Ingvild Brunborg Morton presenterte foreningens
nye hjemmesider. Ida Garløv orienterte om status i arbeidet med å ha en
sekretær/konsulent i samarbeid med Norsk Psykiatrisk Forening. Målet er fremdeles at
deffe skal være på plass I . juni 2012. Gyri Vorren orienterte om at styret ønsker å
etablere en ordning med mulighet for noe frikj øp av styreleder, oB at dette vil kunne
innebære kontingentøkning. Styret ba om årsmøtets tilslutning til å forberede dette
som sak til neste årsmøte og fikk deffe ved akklamasjon. Ida Garløv presenterte en
oversikt over foreningens utvalg og behovet for nye medlemmer i de respektive
utvalgene. Årsmøtet ga sin tilslutning til at oversikt over utvalg, behov for nye
medlemmer og mandat blir sendt ut fra styret til alle medlemmene, med oppfordring
om at medlemmene melder seg som kandidater til aktuelle utvalg.
9. Innkomne forslag: BUPdagene 2013 v Ingvar Bjelland har sendt inn forslag om at
"BUP-prisen" opprettes. Ingvar Bjelland orienterte om forslaget. Årsmøtet vedtok at
det opprettes en slik pris for BUPdag ene 2013 og at det etableres et samarbeid med
styret og BUPdagene 2013 vedrørende rammene for en slik pris.
10. orientering om kommende BUPdager: BUPdagene 2013 blir avholdt i Bergen24.26. apriL lngvar Bjelland orienterte om foreløpig program. BUPdagene 20l4blir
avholdt i Haugesund, og komiteen der er også godt i gang med planlegging.
BUPdagene 2015 og påfølgende år mangler vertsskap, og alle medlemmer i
foreningen oppfordres til å jobbe for å sikre vertssakp for de videre BUPdagene.
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