Dagsorden
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Fredag d. 4. juni 2021 kl. 08.00 - 09.00

Sted:

Virtuelt møde

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand:

Linda Hardisty Bramsen

Næstformand:

Nina Tejs Jørring

Kasserer:

Anna Sofie Hansen

Webmaster:

Rikke Wesselhøft

Ordinært medlem:

Erik Døssing

Ordinært medlem:

Nina Staal

Bestyrelsen drøftede muligheden for at have en observatør fra DPBO med i bestyrelsen, som vedtægterne
tilskriver. Linda Bramsen vil forsøge at kontakte Lene Ruge for at høre, hvorvidt hun kunne være
interesseret i at deltage som observatør og dermed både repræsentere Region Midt og praksis.

Erik Døssing og Nina Tejs Jørring deltager sammen med Linda Bramsen til mødet med DPS, FYP og DPBO
mandag den 7. juni kl. 15.00 i Domus Medica.

2.

Planlægning af datoer for bestyrelsesmøder

Bestyrelsen planlagde møder frem til næste årsmøde, som afholdes den 10.-11. marts 2022 på Hotel Nyborg
Strand.

Følgende datoer indkaldes i Outlook:
Bestyrelsesmøde:

fredag den 10. september 2021 kl. 1000 – 16.00 – Comwell Odense

Høringssvar 10 års planen:

tirsdag den 2. november 2021 kl. 10.00 – 16.00 – København

Bestyrelsesmøde:

tirsdag den 30. november 2021 kl. 10.00 – 16.00 – Comwell Odense

Bestyrelsesmøde:

mandag den 17. januar 2022 kl. 10.00 - 16.00 – København

Bestyrelsesmøde:

onsdag den 9. marts 2022 kl. 16.00 – 21.00 – Nyborg Strand

3.

Drøftelse af proces for tilbagemelding til Anne Marie Raaberg Christensen i forhold til en titel
til ESCAP konferencen i 2023.

Punktet var en opfølgning af drøftelsen på Generalforsamlingen den 3. juni 2021. Bestyrelsen besluttede, at
Linda Bramsen skriver til Anne Marie Raaberg Christensen for at høre, hvem der skal deltage i et møde
herom. Det forventes, at der indkaldes til virtuelt møde om den endelige afklaring af en titel.

4.

Eventuelt

Punkter til bestyrelsesmødet i september:
- Der kommer et oplæg fra Erik Døssing og Rikke Wesselhøft omkring en mulig løsning for en
elektronisk samling af dokumenter mv.
- Drøftelse af samarbejdet i bestyrelsen
- Kommunikationsmedarbejder er inviteret med til alle møder og kan bruges af alle
bestyrelsesmedlemmer.
- Hanne Børner og Linda Bramsen kører processen om 10 års planen færdig, da Hanne har været med
hele vejen. Alt kommer forbi bestyrelsen.

