Referat styremøte 30.11.15
Tilstede: Kristin Alise Jakobsen, Stanko Medić, Ranveig Pütz(med fra kl 22:30), Stian Fugelsøy,
Elin Cathrine Holiløkk & Judeson Joseph.
Saksliste:
Tentativ dagsorden:
1. gjennomgang av forrige referat og de spørsmålene som står der ubesvart (og endelig
godkjennelse av referat).
2. Stanko informerer om Svenska STläkareföreningens konferens i januar.
3. Ranveig om spørreskjema.
4. Kristin om FaMemøtet. Herunder info om spesialiseringssaken
5. Planlegge møte med eksterne instanser  hvem, hvor og når.
Fast punkt: Lisbups årsmøteplanlegging BUPdagene i Bodø Bodø 27.29.april 2016
inkl. forberedelser/økonomi/fond 3

Sak 31/15 Godkjenning av referat fra styremøte LISBUP 20.10.15
Punkt 1: LISBUP dekker utgifter til styremedlemmer utover det arbeidsgiver og fond 3 dekker.
Punkt 2: Ingen kunne møte på møte med forandringsfabrikken 4/11, Workshop om variasjon i
helsetjenester 29/10.
Høringer: Akuttpsykiatri/psykiatriutvalget om psyk.helsevernloven  skrevet av Ketil Klem
Ranveig: om utvalget for helseøkonomiske tjenester
Vedr. LISBUP i sosiale medier  Facebook: Vi kommenterer det som kan være politisk av natur,
evt fjerne dersom det er upassende i fagmedisinsk sammenheng.
Vi diskuterer EYRtype forum  men vi fortsetter med facebook pga kjent platform og mulighet til
å skjerme for kommentarer. Det vil også være mye å mer å moderere.

Sak 32/15 Svenska STläkareföreningens konferens i januar
Invitasjon fra SLUP (
Sveriges läkare under Utbildning i Psykiatri)til konferanse 2021/12016 fra
BUPLIS Amelie Kjellstenius.

 Hvis ikke Pütz kan så kan ingen. Medic tar det videre med Kjelstenius om at vi ikke kan.

Sak 33/15 Kristin om FaMemøte
Mange tilstede hvor de fagmedisinke foreningene fikk sagt mye om faglige meninger. Det virker
som om det er mye helsepolitisk informasjon divisjon for utdanning i Hdir ikke deler med oss.
Sak 34/15 Møte med instanser
Vi begynner med å invitere oss til Barneombudet.
Dette blir i sammenheng med IRL styremøte i Oslo.
Sak 35/15 BUPdagene 2016
Vi har behov for et styremøte på gotomeeting og et i Oslo før BUPdagene. Holiløkk lager
doodle på det.
Vi må ha et møte dagen før BUPdagene og årsmøtet. Jakobsen reserverer et eget rom på
egnet sted i Bodø, hvor vi kan starte med møtet, og evt andre som ønsker det kan delta og
komme og spise mat sammen med oss. Dette som en del av LISBUPs sosiale program for
BUPdagene.
Joseph legger fram mulig kjøreplan for årsmøtet.
Sak 36/15 Spørreundersøkelse LISBUP
Pütz forbereder og legger fram forslag til spørreundersøkelse ved neste styremøte, som vi kan
sende til LIS som jobber i BUP i Norge.
Neste styremøte  bestemmes på Doodle  vi satser på nettmøte i januar
Referatet godkjennes uten endringer i dag.

