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Styrets arbeid perioden i inneværende periode mai 2014-april 2015 
 
Styremøter 
Det er avholdt 5 styremøter hvor 26 saker er behandlet. Alle referater er tilgjengelig på LISBUP 
sin hjemmeside; legeforeningen.no/lisbup. 

Spesielle oppgaver 
Profilere LISBUP (hjemmeside; legeforeningen.no/lisbup, opprette gruppe under navn LisBup 
på minside/legeforeningen, artikkel om LISBUP i YLF-forum) 
Samarbeidsformer (telematikkløsninger, mal for møtestruktur, laget oppsett saksliste for 
styremøter) 
Kontakt med NBUPF (eget referat, personlig og telematikk representasjon) 
Planlegge og gjennomføre første årsmøte med valg (2015). 

Aktivitet 
Jevn og god aktivitet. Planlagte møter ble avholdt til planlagt tid med minst 3 deltakere til steder 
jfr vedtekter. 
 
Line og Christine har begge måtte redusere aktiviteten senhøsten 2014 personlige årsaker. Det 
er derfor viktig å ha vararepresentant aktivt i styret.  
 
Valgkomiteen har vært med på et styremøte, men vi har hatt fortløpende kontakt med dem mht 
rekruttering. 
 
Medlemstall;  
Leger i spesialisering innen Barne- og Ungdomspsykiatri som er medlem av Dnlf er automatisk 
medlem av NBUPF og LISBUP. Per 01.12.14 er det 257 ikke-godkjente spesialister (dvs. LIS) 
innen BUP, hvor av 31 er menn.  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Interimstyrets primære oppgave har vært å forberede og gjennomføre årsmøtet i 2015.  

Ut over dette har interimstyret jobbet med å utarbeide en plan for møtestruktur og form 
(nettmøteplatform) på møtene. Gjennom å være representert i NBUPF sitt styre har LISBUP 
hatt et samarbeid med NBUPF. Samarbeidet har imidlertid blitt vanskeliggjort ved at innkallinger 
med saksliste til møtene har kommet kort tid før møtene, og referat fra møtene har foreligget 
sent. Dette har medført at det har vært vanskelig å følge opp saker, og forberede seg til 
kommende møter.  

Interimstyret har også etablert kontakt med andre LIS-foreninger med tanke på fremtidig 
samarbeid. 
 



Vi har invitert LIS foreningene FUGO, LIPS og YLF-sentralt til årsmøtet i BUP-dagene i 
Drammen. 

Økonomi 
Regnskap; LISBUP ble ved årsmøtet 2014 bevilget 30 000 kr av moderforeningen NBUPF til 
opprettelse av ett interimstyre (Jfr mandat).  
Det er primært 3 medlemmer som har vært aktive, slik at reisebudsjettet har vært halvparten av 
det som var forventet. 
Ettersom de fleste styremøtene er gjennomført via nettmøte med gode erfaringer, er 
reiseutgiftene for 2014 lave og på totalt 6952,-kr.  
 
Interimstyret har ikke hatt materialkostnader i 2014.  
 
Overskuddet i regnskap for 2014 er derfor på 23 047,80 kr per 31.12.14 mot budsjettert 
overskudd 22 000,-kr . (Vedlegg; Budsjett 2014 og Regnskap 2014) 
 
Budsjett 2015; Det er søkt om høyere bevilgning fra NBUPF for 2015 og anmodes om totalt 75 
000 kr, dette inkludert ubrukte midler fra 2014.  
Årsaken til ønske om økning i støtte, er at styret vil ha oppgave i å gjøre mer enn å forberede og 
arrangere et årsmøte;   
1) ønske om høyere reiseaktivitet (for dobbelt så mange aktive medlemmer enn for 2014), her 
inkludert et overlappingsmøte for avtroppende og påtroppende styre. 
I tillegg tenker vi oss at et nytt styre bør ha mulighet til å kunne møte LIS fra hele landet, 
gjennom tilstedeværelse ved f.eks. grunnkurs og introkurs (som begge vurderes som en god 
arena for dette) 
 2) for å kunne delta i samarbeidsmøter med andre samarbeidspartnere herunder LIPS (LIS-
foreningen innen voksenpsykiatri). 
3) Det nye styret må også å kunne støtte LIS som ønsker å dra på samling i regi av EFTP 
(“European Federation og Psychiatric Trainees”, http://EFPT.eu) kommende år.  
(Vedlegg; Budsjett 2015) 

Revisors beretning 
Viser til revisor beretning i Årsmelding NBUPF 
  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Interimstyret 
 


