
Dagsorden

Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt: Fredag d. 31. oktober 2014 kl. 11.00 – 16.00

Deltagere: Marianne Kryger, Jan Kristensen og Anne Heurlin

Afbud: Ulla Lægaard, Susanne Iversen og Linda Bramsen

Referent: Marianne Kryger

1. Dagorden godkendt.

2. Referat af 26.08.14 godkendt.

3. Meddelelser fra formanden:

a. SIND konferencen trækker ud mht planlægning og koordinering. Drøftelse af om om vi kan
holde fast i idéen og være primær motor i arbejdet men revitalisere til et senere tidspunkt.
Temaet med tværsektorielt samarbejde er fortsat meget relevant. Februar? ARb. gruppen
kontakter igen Knud Kristensen for fremdrift.
Kontakt til Sinds kommunikationschef vedr. børn/unge pjecer, Anne H

b+cMøderne med ordførerne på Christiansborg er nu kalendersat til ultimo nov. og primo dec. De
partier der har ønsket at tale med os, formand og næstformand, er Konservative, Venstre,
Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre.
Der er lavet hand-out med temaerne: forebyggelse, rehabilitering, rekruttering og fastholdelse af
speciallæger samt tvang i psykiatrien
Næste bestyrelsesmøde berøres ikke af disse datoer og kan fastholdes i Hobro d. 27.11.

d. Sekretær Lene holder styr på høringsudsendelser og frister, samt sammenskriver til bestyrelsen
til videre bearbejdning

e. Økonomien fin og e-fakturering af I-kursus kører

4. Henvendelse fra Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology om
økonomisk støtte. Svar til ansøger om at vi i år ikke kan finde flere midler til at støtte eksterne
projekter, men at vi ved en konkret ansøgning gerne tager fornyet stilling næste år.

11. Succes med PR og debatter både på skrift efter køb af journalistisk konsulent bistand. Stort arbejdspres
forbundet med dette, så overvejelser om hvor længe vi som Selskab kan/skal lægge dette arbejde i PR
og hvorfra indtægt til dækning af udgiften skal komme. Forlænges til udgangen af februar, og derefter
drøftelse på generalforsamling.

16. FYP har fremsendt ønske til vedtægtsændring til godkendelse i BUP-DK. Ændringerne godkendes.



17. Ingen kommentarer til seneste udsendte version af målbeskrivelsen. Drøftelse af hvordan man i
diverse arbejdsgrupper holder kontakt til "moderorganisationen" gennem bestyrelsen.
Dagsordenssættes på generalforsamlingen?
Hvordan rekrutteres medlemmer til div. arbejdsgrupper. MK drøfter aktuelle udfordringer med BUP-
lederne

18. AH har udsendt skriftlig opfordring til afdelingsledelserne i alle regioner om at assistere med at finde
inspektorer

Hvis du er forhindret i at deltage, bedes du sende afbud til sekretær Lene Lundkvist på mail:

lene.bup@hotmail.dk


