
LISBUP Styremøte 23.01.19 
 
Tilstede: Trine Hansen, Ranveig Pütz, Maiken Krabbe Hjort, Elin Cathrine Holiløkk-Nakken 
og Karina Kleiven 
 
Forfall: Elen Røger 
 
Dagsorden:  

1) Årsmøte 
2) Økonomi 
3) Valg på nytt styre 
4) “Hederspris” 
5) Høringer 
6) Eventuelt 

 
 
Sak 2019-1: Årsmøte 
Planlegger å avholde årsmøte for LISBUP i forbindelse med kurs i Oslo “BUP-dagene” som 
arrangeres 27.-29. mai. 
Hansen undersøker med Marianne Kveldstad og Melanie Huynh. 
 
Sak 2019-2: Økonomi 
Vi har brukt mindre enn budsjettert i 2018. Det handler om at vi ikke har deltaker på EFPT i 
2018 og at det har vært få utgifter ifm. reise til styremøter. Da disse omstendighetene ikke 
kan forventes for 2019 endrer vi ikke på postene for 2019.  
 
Sak 2019-3: Valg av nytt styre 
 
Dagens styre: 
Trine Hansen - stiller til gjenvalg 
Ranveig Pütz - stiller til gjenvalg 
Elin Cathrine Holiløkk-Nakken - stiller ikke til gjenvalg 
Maiken Krabbe Hjort - stiller ikke til gjenvalg 
Elen Røger - stiller ikke til gjenvalg 
Karina Kleiven - stiller til gjenvalg 
 
Leder i valgkomitéen informert.  
Ber om at valgkomitéen sender ut fellesmail for å få kandidater til styret. Hansen kontakter 
valgkomitéen. 
 
Sak 2019-4: Hederspris 
Legge ut på LISBUPs hjemmeside og Facebookside at medlemmer kan nominere 
kandidater til årets faglige forbilde.  
LIS/overlege som har bidratt til inspirasjon i utdanning av LIS, og utvikling av faget. 
 
 



Sak 2019-5: Høringer  
Rutiner rundt å holde oss oppdatert om aktuelle høringer. Kleiven tar ansvar for å sjekke 
legeforeningens hjemmeside og holde LISBUP-styret oppdatert ift aktuelle høringer. 
Holiløkk-Nakken videresender høringer som kommer inn til NBUPF-styret. 
Hansen undersøker muligheter for at lisbup@gmail kan få direkte varsel om aktuelle 
høringer fra Legeforeningen.  
 
Sak 2019-6  Eventuelt  

a) Forslag om sak til årsmøtet - Endring av vedtekter - avholde årsmøtet innen 
utgangen av mai. Uten spesifisering om at dette skal avholdes ifm årsmøtet til 
NBUPF. 

 
 
Neste styremøte: Onsdag 20.02.19, kl 20:30 


