Referat styretmøte Interimstyre LISBUP 03.03.15
Tilstede: Guri Strøyer Andersen, Ole Andreas Hovda, og Judeson Joseph.
Saksliste:
- Godkjenne referat fra 30.01.15
- Recap fra NBUPF styremøte 12.02.15
- Forslag til vedtektsendring
- Årsmøteforberedelser Drammen siste touch?
- Nettside/Facebook (Innspill fra Guri; jeg trenger opplæring!!)
- Gotomeeting
- LIPS
- EFPT

Sak 09/15 Godkjenning av referat 30.01.15
Godkjent
Sak 10/15 Recap fra NBUPF styremøte 12.02.15
Styret er informert om at styret i NBUPF har oppfordret sine medlemmer til å fratre etter
årets årsmøte, og stille sine plasser til rådighet for valgkomiteen
Sak 11/15 Forslag til vedtektsendring
Motatte endringsforslag:
● Fra LISBUP interimstyret:
○ “Forslag til endring av punkt “§ 3-1-4 Valgkomité” femte avsnitt endres til:
“Valgkomitéen legger frem for årsmøtet sitt forslag til leder, medlemmer og
varamedlemmer til foreningens styre. Valgkomitéen legger også frem for
årsmøtet sitt forslag til kandidater til ny valgkomité.”
Sak12/15 Forberedelser årsmøtet i Drammen:
Husk innkallelsefrist for utsendelse innkalling med årsmelding og regnskap og budsjett
for både 2014 og 2015, 25.03.15
Vi setter opp eget møte for dette punktet.

Sak 13/15 Nettside/Facebook
LISBUP oppretter lisbup@gmail.com for å ha et felles epostmottak som midlertidig
ordning inntil det vi har fått en avklaring med helpdesk@legeforeningen (avventer svar
fra Ine Furulund).
Sak 14/15 Gotomeeting

Det har vist seg ikke alltid like enkelt å få til avtale om møtetid på GoToMeeting via
legeforeningens lisens. Det diskuteres i møtet i dag den fleksibiliteten egen lisens vil gi
mhp arrangering og gjennomføring av møter. Kostnaden for lisens er tatt med i neste
års budsjett, og er en billig investering mhp innsparte reisekostnader. Interimstyret
anbefaler nytt styre å anskaffe slik lisens.
Sak 15/15 LIPS
Joseph sender invitasjon til LIPS om samarbeidsmøte på gotomeeting.
Sak 16/15 EFPT
Voksenpsykiaterne, i følge LIPS har budsjett på 100.000 NOK, slik at de sender både
kandidater fra LIPS. De har også tradisjon på å sende LIS fra spes.kom i psykiatri, på
EFPT.
Andersen og Hovda har mulighet til å dra til EFPT i år 22.-27.06 om .
Oppgaveliste:
Joseph:
- tar kontakt med Terje vedr. fellesmail/utsendelse av innkalling og årsmelding osv.
- tar formell kontakt med LIPS om videre samarbeid / samarbeidsform
Andersen:
- tar kontakt med Camilla Liholt om lokale
- tar kontakt med miljøet på OUS mht kandidater til styret LISBUP.
Hovda:
-tar kontakt med sine kontakter mht kandidater til styret i LISBUP
Neste møtet: 16. mars kl 2000 på GoToMeeting.
Formøte til årsmøtet; 21.mars kl 21.00, Drammen.

