Referat/Beretning fra styrehelg LISBUP 14.-16.08.15
Det nye styret og det gamle styret valgte å ha et overlappende møte med faglig og sosialt
program. Dette tok sted på Hovdas private landssted som han stilte til disposisjon frivillig.
Deltakere: Christine Gjerding, Kristin Alise Jakobsen, Elin Cathrine Holiløkk, Ranveig Pütz, Ole
Andreas Hovda, Stian Fugelsøy, Stanko Medić og Judeson Joseph.
Forfall: Guri Strøyer Andersen og Line Hartveit Jonassen.
Referenter: Ranveig Pütz, Judeson Joseph.
Vi fravek fra dagsorden oppsatt på innkallelsen etter konsensus om å ha en uformell struktur.
Dermed opprettet vi følgende Dagsorden/Program som følger:

Dagsorden/Program
Fredag 14.08.15 kveld  ankomst/innkvartering
Lørdag 15.08.15
○ Blikjent/Gåtur til Ryvarden fyr.
○ Status fra EFPT Hovda/Medić
○ Åpen diskusjon om våre fokusområder fremover
○ Økonomiansvarlig  kostnader fremover
Søndag 16.08.15 Avreise

Kunngjøring:
Styret kunne denne helgen ønske velkommen til Ranveig Pütz som har sagt ja til å være
varamedlem i LISBUP styret, jfr mandat fra årsmøtet 2015 hvor LISBUP fikk oppgave å finne
det 6. medlemmet da valgkomiteen ikke hadde innstilt noen som vara.

Blikjent/Gåtur til Ryvarden fyr:
Dette er første møte in real life etter at styret ble valgt på årmøtet i Drammen. Vi brukte tid til å
bli kjent bl.a. gjennom å lage mat og andre sosiale aktiviteter som en lengre og relativ VÅT gåtur
til Ryvarden fyr (bilde 1).

Bilde 1:

F.v. Judeson Joseph, Ranveig Pütz, Stian Fugelsøy, Ole Andreas Hovda, Kristin Alise
Jakobsen, Christine Gjerding, Stanko Medić, Elin C
athrine Holiløkk.
Foto: Privat

Status fra EFPT Hovda/Medić:
Det anbefales sterkt at vi fortsetter samarbeidet med EFPT. Dette var en av hovedårsakene til
at LISBUP ble opprettet, nemlig at vi som LIS i NBUPF skulle bli fullverdige medlemmer i EFPT.
LIPS var representert også i Porto. Hvert land har bare 1 stemme, men kan ha flere deltakere
som er delt inn i kategoriene delegat og observatør.
Hovda og Medić: kunne fortelle at det vil være mest hensiktsmessig å samarbeide tettere med
Sverige og Danmark og tildels Finland. I tillegg er det både utvekslingsprogram i regi av EFPT
og kursing innenfor BUP og ledelse m.m. som alle LIS i BUP bør kunne ta del i og dra nytte av.
Det vil allerede nå budsjetteres til ny EFPT representasjon i 2016 i Antwerpen.

Åpen diskusjon om våre fokusområder fremover:
Blant interesseområdene som styremedlemmene trakk fram var legerollen i BUP, BUPs rolle
ovenfor barnevernet og å engasjere oss i etablerte fokusområder i bl.a. legeforeningen og andre
samarbeidspartnere.

Annet: 
Jakobsen representerer LISBUP i styret. Styret skal etter planen ha styremøte
kommende uke 21.08.15 (foreslått per epost av styreleder Klem). Jakobsen har dog ikke fått
bekreftet datoen. Sender brev til styret i NBUPF og etterlyser formell innkalling til styremøtet.

Neste styremøte avtales pr Doodle og tentativt første uken i september.

