
 

 

Referat årsmøte Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening 2017 
 
Dato: 20.04.17 
Tid:  14.00 - 18.00 
Sted: Scandic Bystranda Kristiansand 
 

1. Leder av styret i NBUPF, Ketil Klem ønsker velkommen til årsmøtet. 
 

2. Innkalling godkjennes. Godkjent ved akklamasjon 
 

3. Tellere og godkjennere av vedtaksprotokoll velges. Tellere: Axel Ødegaard og XX, 
godkjennere av vedtaksprotokoll: Mari Stokke og XX. Godkjent ved akklamasjon.  

 
4. Tilstede var xx antall stemmeberettigede ved starten av møtet, av totalt xx antall 

oppmøtte. Godkjent av de stemmeberettigede.  
 

5. Valg av møteleder. Kristin Alise Jakobsen og xx godkjent ved akklamasjon.  
 

6. Dagsorden godkjennes. Godkjent ved akklamasjon.  
 

7. Årsmeldingen 2017 godkjennes etter følgende presentasjon:  
a) Klem presenterer styrets sammensetning og styrets arbeid 2016/2017 
b) Klem presenterer styrets arbeid med pakkeforløp 
c) Jakobsen presenterer styrets arbeid med digital tilgang til journal 
d) Lund presenterer styrets arbeid med veileder 
e) Klem presenterer handlingsplanen 
f) Liang presenterer økonomi og regnskap 
8. Regnskap for 2016 godkjennes. Godkjennes ved akklamasjon 
9. Sak om økt medlemskontigent legges fram av Liang/Klem.  
10. Sak om medlemsskap i hjernerådet legges fram av Klem. 
11. Sak om støtte til utdanning av BU-psykiater i Nepal legges fram av Klæbo 
12. Sak om utvikling av applikasjon til smarttelefon/nettbrett legges fram av Klem 
13. Budsjett for 2017 godkjennes. Godkjent ved akklamasjon. 
14. LISBUPs aktivitet i 2016 presenteres av Joseph.  
15. Spesialistkomiteens arbeid i 2016 presenteres av Kveldstad. 
16. Sak om at NBUPF legger BUP-dagene inn i Barn/Unge-kongressen legges fram av 

Bauge, innlegg av Reidar Jacobsen fra NBUP. Årsmøtet godkjenner styrets innstilling 
om å legge BUP-dagene sammen med kongressen i 2020.  

17. Valg ved valgkomiteen. xx presenterer valgkomiteens innstilling til styre: 
a) Leder: Geir Liang, BUP St.Olavs 
b) Styremedlemmer:  



 

- Judeson Joseph, BUPA Universitetssykehuset Nord-Norge 
- Kristin Alise Jakobsen, BUPA Nordlandssykehuset Bodø 
- Ingvild Bauge, BUP Helse Bergen 
- Sjur Johansen, Gjøvik 

Innstillingen godkjennes ved akklamasjon.  
Forslag til medlemmer til spesialitetskomiteen, innstilling at styret kan foreslå 
medlemmer utenom årsmøtet. Forslaget vedtatt ved akklamasjon. 

18. Sak om vedtektsendring for NBUPF, styretiltredelse. Klem legger fram sak om at 
styret ønsker tiltredelse 1.juni i stedet for 1.juli. Godkjennes ved akklamasjon.  

19. Det er ingen innkomne forslag.  
20. Klem informerer om at BUP-dagene 2018 arrangeres i Stavanger, og at styret ønsker 

forslag til arrangører i 2019.  
 
 
Kristiansand, 20.04.17 
 
Kamilla Kvikstad Mathisen og Wenche Klodiussen, referenter 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Mari Stokke XX 
 


