REFERAT FRA GENERALFORSAMLING LIPS 2018
89 LIS deltok på årsmøtet. Til stede fra styret var leder Miriam Kristine Sandvik, samt Karen Alvestad
Aukrust, Gro Aandahl og Kathrine Kveli Fjukstad. Til stede var også begge LIS-representanter fra
spesialitetskomiteen, Øyvind Nygaard og Trude Emilsen.

AGENDA
1. Godkjenning av innkalling
Noen av medlemmene hadde ikke fått/husket ikke å ha fått innkallingen på mail. Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Leder ble valgt som møteleder og referent.

3. Årsberetning
Leder informerte kort om LIPS´ historie og mandat, samt aktivitet, kontaktmuligheter og aktuelle saker i
2017.
•

Det ble i mars opprettet en facebookside for LIPS. Her har det vært noe aktivitet.

•

Det har gjennom styret i Npf og Spesialitetskomitéen vært arbeidet med en rekke saker som angår
LIS. Den viktigste har vært arbeidet med de foreslåtte endringer i spesialisering for alle
legespesialiteter.

•

Et av LIPS´ mandat er å styrke internasjonalt samarbeid blant leger i psykiatrispesialisering. LIPS ble
invitert til danskenes årlige møte i København i oktober, og sendte én representant dit. Det har også
vært kontakt med den svenske søsterforeningen STP, som inviterte oss til sin konferanse i januar
2018.

•

LIPS er medlemmer av EFPT (the European Federation of Psychiatric Trainees). Ingen kunne delta på
det årlige EFPT Forum 2017 i Istanbul. Vi regner med å sende en representant til Bristol i 2018.

•

EFPT har også et utvekslingsprogram, the EFPT Exchange Program, der medlemmer får muligheten
til et kortvarig (2-6 uker) hospiteringsopphold i et annet europeisk land.

•

En viktig sak for LIPS er at det på Landsstyremøtet 2017 ble vedtatt at alle fagmedisinske foreninger
i Legeforeningen skal ha et LIS-underutvalg (såkalte Fuxx). Dermed blir LIPS et formelt underutvalg
av Npf.

•

Fuxx overtok i år ansvaret for å foreslå nye LIS-representanter i Spesialitetskomitéene. (Før var det
Ylfs ansvar.)

•

Det ble arrangert ett styremøte i LIPS oktober 2017. Massefrafall gjorde at møtet ble avlyst.

4. Presentasjon av regnskap og budsjett
Regnskapet og budsjett ble fremlagt. Regnskapet er integrert i Npfs regnskap, kun nøkkeltall ble presentert.
Regnskap og budsjett ble godkjent.
Regnskap:
Utgifter til faglig arbeid:

12 427 kr

- Forrige leders reise til STP i Stockholm ca kr 2500
- Utvalgsmedlems reise til danskenes møte i København
Budsjett 2018
Inntekter fra Npf:

40 000 kr

Planlagte utgifter:
- Reise til EFPT:

20 000 kr

- Styremøter:

10 000 kr

- Nordisk samarbeid: 10 000 kr

5. Valg av LIS til utvalg
Valgkomiteens innstilling
Funksjonsår
Valgkomiteen

16-18

Utvalg for
psykiatriveka

16-18*

Utvalg for biologisk
psykiatri
Utvalg for
rettspsykiatri
Utvalg for
transkulturell psykiatri
og global mental helse

13*-15
14-18**
16-18*

Gjenstår

På valg/går ut

16-20

Karen A. Aukrust
Trondheim
Karen Alvestad
Aukrust
Trondheim

Anne Wold
Oslo
Ali Nazari
Oslo, trukket seg

Valgkomitéens
innstilling

Periode
Supplering*
justering**
Karen A. Aukrust
18-20
Trondheim

Karen Alvestad
Aukrust
Trondheim
Jeanette Brun Larsen,
Trondheim
Anne Wold
Oslo
Hina Shafiq
Oslo
LIS, konstituert 17-18

18-22

18-22
18-22
18-20*

Jakob Jorem, LiS ved Diakonhjemmet, Oslo, ble valgt til LIS-representant i valgkomiteen. Karen Alvestad
Aukrust hadde i forkant stilt sin plass her til disposisjon, og da dette benkeforslaget ble stilt, trakk hun sitt
kandidatur. Jakob Jorem ble valgt ved akklamasjon.
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Til utvalg for transkulturell psykiatri og global mental helse ble det stilt benkeforslag om Biravina
Devarajan, LIS fra Helse Førde. Det ble gjennomført skriftlig valg. Tre fra styret var tellekorps. Biravina
Devarajan ble valgt som LIS-representant ved stor overvekt av stemmene.

Karen Alvestad Aukrust ble valgt ved akklamasjon til utvalg for psykiatriveka. Jeanette Brun Larsen ble valgt
ved akklamasjon til utvalg for biologisk psykiatri. Anne Wold ble valgt ved akklamasjon til utvalg for
rettspsykiatri.

6. Forslag til endring av vedtekter
Styret la fram forslag om enkle endringer som formaliserer vedtak fra årsmøtet i 2017, samt endret frist for
innsending av saker. Dette er ment som midlertidige endringer, styret vil i 2018 jobbe med vedtekter og
LIPS´ struktur og komme med et mer omfattende endringsforslag til neste årsmøte. Endringene ble
godkjent.

VEDTEKTER FOR LIPS

§ 1 Om LIPS
1.1 Foreningens navn er LIPS, Forening for Leger i Psykiatri Spesialisering.
1.2 Foreningen er for leger i spesialisering i psykiatri (LIS).
1.3 LIPS er fagmedisinsk interesseorganisasjon organisert som en underforening av Npf, men har egne vedtekter og egen
generalforsamling.

§ 2 Foreningens formål
2.1 Å fremme LIS i psykiatris faglige interesser, heriblant, men ikke begrenset til å ivareta kvaliteten på spesialistutdanningen.
2.2 Å øke kommunikasjonen mellom Npf og LIS i psykiatri.
2.3 Å øke LIS' demokratiske rettigheter og engasjement i Npf.
2.4 Å samarbeide internasjonalt gjennom liknende organisasjoner i andre land og sammenslutninger av disse, som EFPT
(European federation of psychiatric trainees).
2.5 Å være et forum for samarbeid mellom LIS i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.
2.6 Å gi en plattform for meningsutveksling og faglig fellesskap.

§3 Om medlemsskap

3.1 Som medlemmer i foreningen opptas LIS i psykiatri automatisk gjennom sitt medlemskap i Npf.

3.2 Det er ikke egen medlemsavgift i foreningen.

§ 4 Foreningens organer
Foreningens organer er generalforsamlingen, styret og eventuelle arbeidsgrupper opprettet av styret.
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§ 5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer og inviterte gjester.
5.2 Styret innkaller til generalforsamling en gang i året, fortrinnsvis ifm psykiatriveka og årsmøtet i Npf. Innkalling distribueres
med minst 4 ukers varsel, samt kunngjøres på foreningens hjemmeside. Et medlem kan senest 5 2 uker før generalforsamling
fremme saker til dagsorden.
5.3 Generalforsamlingen skal behandle:
a)

Godkjenning av innkalling

b)

Valg av møteleder og referent

c)

Styrets beretning

d)

Presentasjon av regnskap og budsjett

e)

Valg av leder og styremedlem(mer)

f)

Innkomne saker

g)

Eventuelt

§ 6 Styret
6.1 Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer som er ansvarlig ovenfor generalforsamlingen. Det bør tilstrebes å finne
kandidater til styret fra alle lansdeler. Styret består av leder og de LIS som er valgt inn av LIPS´ årsmøte som representanter i
Npfs organer, som velges på årsmøtet i LIPS.
6.2 Organisasjonen har ingen valgkomité, styret forbereder alle valg.
6.3 Leder velges av generalforsamlingen, forøvrig konstituerer styret seg selv.
6.4 Leder representerer LIS i styret i Npf, en annen av styrets medlemmer velges som vararepresentant.
6.5 Styremedlemmene velges for 2 år.
6.6 Hvis et styremedlem fratrer i valgperioden kan styret finne en kandidat blant LIPS' medlemmer inntil nytt valg kommende
generalforsamling.
6.7 Styret innstiller representanter til utvalg i Npf. Forslag til nye representanter i spesialitetskomite og psykoterapiutvalg spilles
inn til YLF når det er aktuelt.
6.8 Representant til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere velges av styret.

6.9 Styremøter avholdes ved fysiske møter eller telefon-/internettmøter. Det skal være minst 3 styremedlemmer deltakende for
å treffe beslutninger.
6.10 Det skrives referat fra styremøter.

§ 7 Økonomi
Det føres regnskap og budsjett som årlig presenteres Npf.

7. Innkomne saker/eventuelt
Det var ingen innkomne saker.

8. Åpen diskusjon. Hvor går veien videre?
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Omtrent ti minutter på slutten av årsmøtet gikk til en åpen diskusjon. Det var godt engasjement fra mange
LIS i salen. Viktige punkter:
 Det ble bedt om tilbakemelding på gjennomføringen av emnekurs på denne Veka. Det var positive
tilbakemeldinger på at det er emnekurs hver dag, og at det er mulighet for å delta på første del av
det vanlige programmet samt samme pausestruktur. Det er ønskelig at man fortsetter med
emnekurs hver dag. Det kom tilbakemeldinger på at ikke emnekursene på Veka lå i kurskatalogen
på Legeforeningens hjemmeside. En LIS ønsket å kunne delta på enda mer av det felles
programmet, og heller ha lange dager for LIS. Det ble bedt om flere tilbakemeldinger på
mail/facebook for dem som ikke rakk å komme med innspill på årsmøtet.
 Det ble ytret ønske om engasjement for sentrale saker, særlig det nylige vedtaket av læringsmål for
LIS 2 og 3. Det ble oppfordret til at alle LIS engasjerer seg, og at LIPS bruker sin rolle mer aktivt utad,
med f. eks. FUNK som forbilde. Å opprette en twitterkonto var ett av innspillene til hvordan dette
kan gjøres videre. Styret tar med seg disse innspillene i videre arbeid.
 Et av målene fra leders/styrets side for kommende år er et tettere samarbeid i styret. Målet er
minst ett styremøte i løpet av 2018, fortrinnsvis allerede i vår. Alle LIS ble oppfordret til å bruke
facebook-siden og/eller LIPS´ mailadresse til å sende innspill og forslag til saker som kan fremmes
for styret i Npf. Referater fra styremøter i Npf skal rutinemessig sendes til LIPS-styret. Det bør også
vurderes om referatene skal legges ut på LIPS sin facebookside.
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