Styremøte 210815
Avholdt i DNLF lokaler i Oslo
Referat
1. Presentasjon av styrets medlemmer. Tone hadde meldt forfall.
2. Terje Lund:
 Oversikt struktur NBUPF i DNLF. Se egen oversikt.
 Oversikt over utvalg og internasjonale organisasjoner
3. Oppgaver for styret - Styremandat
 General plan 2009-2015
 ny utkast 2015 – 2020
 Et fullverdig liv Rus og psykisk helse
 Styret ser på forliggende forslag og diskutere dette, evnt. Kan styret lage en årsplan,
vedta satningsområder for styrearbeidet.
 Utnevne kontaktperson for foreningens utvalg
 Gi høringsuttalelser via DNLF
 Arrangere årsmøte på BUPdagene .
 Deleger arr. av BUPdagene (Bodø 2016, Kristiansand 2017)
 Fronte Barn og psyikisk helse i media; hvem? leder? Andre? Være på banen, være
tydelig
 delta i den offentlig debatt.
 utdanning leder i mediahåndtering?
4. Samarbeids former i styret
 Innkallng og agenda sendes ut før møtene.
 2 møter i Oslo, 5 videomøter, møte i Bodø før BUPdagene
 De som vil, kan kommer til Oslo
 fredager foretrekkes for møter. Videomøter holdes på torsdager
5. Valg
 Kasserer: Geir Liang
 Nestleder: Terje Lund
 Kontaktpersjoner utvalg
 Webansvarlig DNLF hjemmeside: Kristin. Ingvild medredaktør. Opprette
Facebookside. Evalures på neste møte.
6. Styrets dokumenter
 Styredokumenter finnes primært på Terje PC. Disse lagres på egen hardisk inntil
DNLF oppretter et arkiv for foreningen. Aktuelle dokumenter for styret lagres i
Dropbox. Ketil sender ut invitasjon til Dropbox.
7. Tildeling av midler til grunnkurs.
 Vi har mottatt 90000 kroner mindre enn vi har søkt om. Dette skyldes at DNLF
mener vi har ubrukte midler fra 2013. Ketil og Terje sender klage.
8. Brev om endring av forvaltning fra Direktoratet.
 Grunnkursendring DNLF/Helsedirketoratet. Leder og Lisbup (evn. Vara) møter på
orienteringsmøte 7 september kl. 10.00-1300. ketil gir beskjed om hvem som
kommer.
9. Tilgang til DNDLF/ NBUPF hjemmeområde.
10. Høringsuttalelse om kjønnsdystrofi.
 Geir Ketil tar kontakt med Trond Diseth
11. Ny veileder:

12

13
14

15

 Terje orienterte om arbeid med oppdatering av Veilederen. Kvalitetuvalget. Nye
elekotronisk utgave kommet i Sverige, Stockholmsboka. Helsedirektoratet,
instusjonsforeningen, BUP og RBUP SØ med i arbeidet. RBUP interessert i å gjøre
det. Investert midler i arbeidet. Ikke oversette, men lage en internettbasert versjon
som skal gjøre rede for evidensgrunnlaget for ulike behandlinger. Senere evnt. ko.
Kobles internasjonalt. Fordel med ny versjon: Evidensgrunnlaget. Der det finnes.
Formatet. Tiljgengeligheten, nettbasert, oppsummering med lenker til begrepene.
Vedtak: Terje, fortsetter som represenant for foreningen i styringsgruppen.
Fravær ved deltagelse i møter
 Som valgt representant kan styremedlemmer ha fravær inntil 10 dager (som
tillitsvalg) fmed lønn.
Reiseregning
 Sendes til NBUPF, DNLF pb. 1152Sentrum, 0107 Oslo. Skjema ligger på Dropboks.
Bankkonto
 Terje Lund sørger for at Geir Liang for tilganger til Bankkonto. Og sender registering
av nye styremedlemer tril Børnnøysundregisteret.
Videomøtene arrangeres med: Go to meeting

Ketil

