NBUPF Styremøte 11.6. 15
Tilstede: Terje Lund (referent), Ida Garløv, Ketil Klem. Stein Inge Fandrem og Ole Andreas
Hovda pr webløsning.
Forfall: Erling Mossige, Ingvild Morton, Rikard Nygård, Mette Hvalstad
Sakliste
Godkjenning av innkalling og referat
Innkallingen godtatt, referatet var ikke utsendt, og behandles pr. e-post sammen med
referat fra dagens møte.
2015-21 Oppsummering etter BUPdagene og årsmøtet
Bupdagene : Fungerte bra i år, godt gjennomført både praktisk, sosialt og faglig.
Årsmøtet : Greit avviklet til tross for situasjonen med så stor utskifting av styret. Bra
ledet, takk til Siri Sandvik! Tidsrammen gir lite rom for større saker, men dette har
vært en tradisjon – fagsakene får høyere prioritet enn organisasjonssaker. Ved større
organisasjons-saker/ uenighet, er det ikke mulig å avvikle årsmøtet innenfor
tidsrammen. Dette bør diskuteres av det nye styret. Det bemerkes ellers at vi burde
ha funnet en måte å takke av styret, spesielt de som har sittet lenge. Dette ble
vanskelig i og med at alle stilte sine plasser til disp eller gikk ut. Hvem skulle takke
hvem ?
Referat fra Årsmøtet: Ingvild og Ida skrev ferdig årsmøtereferatet i Drammen. Terje
fikk imidlertid bare et usignert eksemplar. Ingvild har tatt på seg å innhente
signaturer fra godkjennerne, men dette har tatt noe tid. Terje følger opp.
2015 -22 Erfaringer fra styrearbeidet.
Høringer er en viktig kanal, vi har ikke hatt noe godt system for å – vurdere og
fordele oppgaver. Det er viktig å ikke ”komme bakpå” i fht. tidsfrister.
Lisbup – representerer en ressurs både i form av engasjement og teknisk
kompetanse. Forholdet Lisbup / styret kan i visse situasjoner tenkes å bli komplisert –
en organisert subgruppe innenfor foreningen, men vi ser det primært som en ressurs,
og noen vil gå så langt som å si at Lisbup kan motvirke tilstivning og konservatisme i
foreningen.
2015-23 Ting vi bør formidle til det nye styret.
Oppgavefordeling er viktig. Selv om leder er frikjøpt representerer styremedlemmer
og utvalg ressurser som bør aktiveres / tas i bruk bedre enn i det avgående styret.
Historisk arkiv på Sogn – hva skal gjøres med det? Ida tar det videre med ny leder.
Arkivsystem – det trengs en løsning for systematisk ordning og oppbevaring av
dokumenter. Dette representerer både tekniske og funksjonelle utfordringer.
2015-24 Plan for overgangsperioden til det nye styret er konstituert.
Terje fortsetter å hente post / betale regninger til det nye styret er konstituert.
Mette og Terje samarbeider om et halvårsregnskap pr. 30.6
Mette vil bidra til overføring av kompetanse til ny kasserer

Terje sender endringsmelding til Brønnøysund så snart signert årsmøtereferat
foreligger
2015-25 Evnt.
Helsepersonell-loven og legers ansvar
Ole Andreas har sett på formuleringer i Helsepersonell-loven §4 der det påpekes at lege har det
primære ansvar for medisinskfaglige beslutninger. Han har kontaktet flere offentlige instanser for å
få avklart hva dette innebærer for vårt fagområde. Han foreslår at dette er en sak som bør følges opp
av nytt styre. Vedtak: Ole Andreas lager et notat om saken, som oversendes ny leder, Ketil Klem

Legeforeningens landsstyremøte i mai.
Terje refererte kort, heftig diskusjon med helseministeren om nedleggelse av kirurgi ved en del
lokalsykehus. Ellers tok han opp situasjonen vi er kommet i med at Npf og Nfram ønsker seniorer til
landsstyrerepresentanter, mens kravet er at en av de tre representantene fra valggruppe 6 (Npf,
NBUPF og Nfram) skal være Lis, og med Lis som vara. Flere i styret var skeptiske til at vi skulle
akseptere dette. Det er nødvendig at Terje går tilbake til henvendelsen og konfererer med Ketil. Hvis
foreningens neste lansstyremøterepresentant skal være Lis, bør dette være Lisbups representant i
styret, slik at vedkommende har styreforankring ifht. sakene som skal behandles.
UEMS-representant .
Terje informerte om at Marit Hafting er vår representant i UEMS. Det trengs en erstatter for Gyrid,
som er gått ut av styret og bor i USA for tida.
Vedtak: Styret støtter at Marit Hafting fortsetter som UEMS-representant, og får dekket nødvendige
reiser i den forbindelse. Det nye styret må finne en representant til erstatning for Gyrid.

