
Styremøte i Norsk barne-og ungdoms-psykiatriske forening den 26.04.16 kl 

17-1845 på Scandic hotell Havet i Bodø i forbindelse med årsmøtedagene. 
 

Til stede :leder Ketil Klem ,Lis rep Kristin A Jakobsen, nestleder Terje Lund, Tone Klæboe 

og Ingvild Skogen Bauge (5 pers./beslutningsdyktig) 

Geit Lian, Ragnhild Walla, Frode Boyne og Anette Hauland møtte ikke av ulike grunner. 

 

Vi fravek sakslista en god del, og konsentrerte oss om de sakene som skulle opp på årsmøtet. 

  

Punkt 1: Det var kommet inn mange forslag på ulike personer til Hedersprisen 2016 , ulike 

navn både for 2015 og 2016. Alle var gode kandidater.  

Styret bestemte seg for Harald Åsheim og Olav Eldøen som begge har hatt sitt virke i 

Nordland gjennom flere tiår som barne -og ungdoms-psykiatere. I tillegg har de bygget opp 

rekrutteringsprosjekt og seinare program for Nord-Norge i Helse Nord. I år 2000 var det 8 

spesialister i hele Nord Norge. Pr 2016 er det nærmere 50-60. 

Det passet også med Bodø som arrangør av Bup-dagene 2016. 

 

Punkt 2: Årsberetning, regnskap må underskrives av alle (5 på møte). De resterende må få 

den tilsendt og underskrive. Deretter skal den sendes revisor. 

 

Punkt 3: Planlegging av årsmøtet: 

Hvordan framlegge, tidsplan, referenter (Terje Lund og Kristine Gjerding, LISBUP) og tellere 

blir forespurt på forhånd i tillegg er Siv Kvernmo har sagt ja til å være møteleder. 

 

Protokoll fra årsmøtet skal godkjennes av 2 utpekte/valgte umiddelbart etter møte. Lars 

Hammer og Erling Mossige vil bli spurt.  

 

Vi følger barne-og ungdomspsykiatrisk forenings vedtekter som mal for ulike prosesser og 

valg. 

 

Generalplanen er omarbeidet til en kortere Strategiplan, Den vil bli framlagt på årsmøtet, og 

medlemmene oppfordret til å komme med innspill og synspunkter. 

 

Punkt 4: Hvordan  få bedre kontakt med de ulike utvalg; 

Hva gjør de? Hvor aktiv er de? Bør noen nedlegges? Forslag om evt. å innkalle ei og ei 

gruppe til styret for utforsking og diskusjon, og prøve å vitalisere. 

 

Hvordan få til et godt samarbeid med LISBUP!? Kanskje vi bør ha et fellesmøte og diskutere 

dette.  

 

 

Tone Klæboe, referent 


