Referat styremøte 21.03.2015, Comfort Hotel Union Brygge
Tilstede: Terje Lund, Mette Hvalstad, Rikard Nygård, Ingvild Morton, Ole Andreas
Hovda, Erling Mossige, Stein Inge Fandrem pr nett.
Fraværende: Ida Garløv.
Sak 2015-16: Innkalling og årsmøte godkjent.
Sak 2015-17: Orienteringssaker v/Terje Lund:
 H.Dir arbeider med nasjonale retningslinjer, disse vil sannsynligvis
”utkonkurrerere” Nbupfs ”Veileder”. H.Dir ønsker at Nbupf deltar i
styringsgruppe, bestående av Norsk psykologforening, RKBU og Nbupf for
utarbeidelsen av retningslinjer for BUP. Inntrykket så langt er at det primært vil
være RBUP sør/øst som vil bli brukt i utarbeidelsen av Retningslinjene. Dette må
videreformidles til nytt styre i Nbupf. Styret ønsker å spille inn at Nbupf også
ønsker en vara fra Nbupf, i tillegg til repr.
 Henvendelse fra NKVTS om representant til arbeidsgruppe ang. Psykisk vold mot
barn. De ønsker en representant fra Nbupf med i arbeidsgruppen. Henvendelsen
vurderes rimelig, må spilles videre til neste styre.
 Terje Lund er bedt om stille som deltager i arbeidsgruppe rundt psykisk
helsetilbud til barn i barnevernsinstitusjoner.
Sak 2015-18: Årsmøteforberedelser.
 Innledning til årsmøtedebatten: Ikke tid til debatt, kun noen spørsmål. Rikard og
Erling forbereder spørsmål fra styret. Ordstyrer: styret forespør Siri Sandvik.
Innleder får siste ord, oppsummering
 Timeplan: må gå rett fra innledningen til årsmøtet, som må være ferdig kl 17.
 Styrets forslag til ordstyrer: Siri Sandvik.
 Styret foreslår at de selv refererer, v/ Ida G og Ingvild M.
 Informerer om arbeid med nasjonale retningslinjer, ber medlemmer om å stille
seg positive til forespørsel om å delta i arbeidsgrupper.
 Informasjon om LIS-BUP, hva skjer.
 Ikke mottatt innkomne forslag.
 Regnskap og budsjett, presenteres av Mette H.
 Orientering fra spes.kom.
 Foreningssaker
 Valg: styret er på valg, in toto.
 Årsmøtet 2017: Erling M forespør Kristiansand, da det ikke er noen som har
meldt seg så langt.
Sak 2015-19: Nbupfs hederspris. Styret velger Kari S Gårdvik blant de nominerte.
Sak 2015-20: Eventuelt.
 Gjennomgang av budsjett. Usikkerheten ligger på hva vi får fra Dept., søkt kr.
400.000. Aktivitet betalt av Nbupf vil være avhengig av hva vi får fra dept. Mål:
ikke drive spesialistutdanning på medlemskontingent.
 Høringer:
o Rikard svarer på Høring om offentlig/privat legevirksomhet, frist 1/5.
o Om trygt psykososialt skolemiljø: Terje
o Prioriteringsveilederen: frist 30/4. Erling skriver, sender til Terje.
Referent: Erling Mossige

