Dagsorden
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 10.00 - 11.00

Sted:

Videomøde

Deltagere:

Linda Hardisty Bramsen, Hanne Børner, Signe Ventzel, Marie Louise Max Andersen, Jesper
Pedersen og Rikke Wesselhöft.

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenens punkter blev prioriteret på grund af tiden.

2.

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Linda Hardisty Bramsen blev valgt som formand ved generalforsamlingen den 5. marts 2020.
Næstformand: Hanne Børner
Webmaster: Signe Ventzel
Kasserer: Jesper Pedersen
Ordinære medlemmer: Marie Louise Max Andersen og Rikke Wesselhöft.

Linda Bramsen tager kontakt til Anna Sofie Hansen i forhold til det rent praktiske med overdragelse af
kassererposten.

3.

Godkendelse af referat d. 04.03.20 og d. 06.03.20.

Referaterne blev godkendt.

4.

Gensidig orientering

Blev udsat.

5.

Hjemmeside, herunder forslag fra Dorte Linde-Bech

Bestyrelsen godkendte udkast til hjemmeside, som går i luften den 1. april 2020.

6.

Guideline for personlighedsforstyrrelser, skal den i høring inden endelig version?

Punktet udsat.

7.

KL konference

Hanne Børner ønskede at drøfte den planlagte konference med KL vedrørernde tværsektoriel samarbejde og
nærhed. Der foreligger et udkast til konferencen den 22. juni, men Anne Marie Raaberg Christensen og
Hanne Børner har bedt om en anden vinkel på emnerne til konferencen. Det besluttes, at Hanne Børner tager
kontakt til KL og aflyser fra vores side og vi afventer nærmere, når coronakrisen er overstået.

8.

Karriereveje – projekt

Projekt vedr. karriereveje blev drøftet på workshop ved Årsmødet. Anna Sofie Hansen har fremsendt
orientering omkring projektet til bestyrelsen, som skal have planlagt det videre forløb med projektleder og
arbejdsgruppe. Bestyrelsen var enige om, at Anna Sofie vil være den rette kandidat som projektleder og
Linda Bramsen vil sende mail med forespørgsel herom.
Bestyrelsen ønskede i tillæg hertil at blive brugt som sparringspartner i projektet og fandt det vigtigt, at
projektet skal have fokus på yngre læger i uddannelse, men også afdelingslæger.

9.

Twitter kontoen

Kontoen er lukket indtil videre.

10.

Samarbejde med LIF

Vi har fået en forespørgsel fra LIF omkring projekt vedr. mental sundhed og børn. Bestyrelsen besluttede at
takke nej til samarbejdet, idet LIF er en brancheforening for medicinalindustrien. Hanne Børner melder
tilbage til LIF herom.

11.

Midt i en mytetid – hvad gør vi?

Punktet udsættes.

12.

Kommunikationsrådgiver

Punktet udsættes.

13.

Eventuelt

Møder i april måned med SST forventes aflyst.

Næste planlagte bestyrelsesmøde er den 6. maj 2020 og vi ser tiden an i forhold til, hvorvidt vi kan mødes
fysisk eller det bliver på video.

