Referat fra YPU møte 07.11.2016

Sted:

Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2, 0153 Oslo

Til stede:

Henriette Linnea Alsaker, Jørgen Edvin Westgren, Connie Davik, Steinar
Apeland, Ingvill P. Øvsthus, Ingrid Tvedten, Ingvild Rattsø Fasting

Referent:

Ingvild Rattsø Fasting

Meldt forfall:

Frederik Skoe

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.

2)

Orienteringssaker:

-

Mailhenvendelser:
Henriette orienterer om henvendelser siden sist. YPU har fått bl.a. fått en henvendelse fra
et medlem vedrørende spørsmål ifbm. krav til spesialisering.

-

Orientering fra faste utvalg:
Ingrid orienterer om siste nytt fra SR.

-

Nettaktivitet:
Steinar orienterer om siste nytt angående YPU sin side på Facebook. Det er enighet i
utvalget om at det er hensiktsmessig å legge ned den tidligere Facebook gruppa til YPU
nå som YPU siden på Facebook fungerer. Steinar tar ansvar for dette.

3)

Vedtaks- og diskusjonsaker:

1/13 Kartlegging av psykologer:
Saken utsettes til neste møte. Det orienteres om at Psykologforeningen har anledning til å
bistå vedrørende neste kartlegning og at det sendes ut ny spørreundersøkelse høsten 2017.
6/15 Ny spesialistordning:
Diskusjon omkring utkast til innlegg til tidsskriftet. YPU støtter forslaget om at YPU står
samlet bak forslaget til teksten og det vedtas at innlegget sendes inn til redaksjonen. Ingvild
og Ingvill holder tak i saken videre og tar dialogen på vegne av YPU med tidsskriftet og
orienterer YPU i prosessen videre.

5/16 Landsmøtet 2016:
Det diskuteres sak 8 på Landsmøte om ”Forslag til revidert reglement for
spesialistutdanningen”. YPU er som utgangspunkt positivt til at Eldrepsykologi gjenopprettes
som eget spesialistprogram. Ytterligere er det enighet om at det p.t. ikke er godt nok
presentert grunnene til at sentralstyret er i mot dette. Det er enighet i YPU om at dersom
utviklingen i diskusjonen omkring dette tilsier det, har leder støtte i utvalget om å be om ordet
under Landsmøtet for å fremlegge argumenter for å gjenopprette spesialiteten.
6/16 Bemanningssituasjonen i utvalget – valg av nye medlemmer:
YPU velger inn følgende nye kandidater til utvalget: Nils Henry Madsstuen, Sebastian Stoltz
og Ane Sætrum. Ingvill orienterer de aktuelle kandidatene og Henriette sender oppnevning til
sentralstyret.
7/16 Nyutdannede psykologer i kommunen:
Henriette orienterer om saken. Utvalget diskuterer saken. Det vedtas at Henriette utformer et
utkast til høringssvar til Ad hoc utvalget på vegne av YPU. Utkastet sendes til YPU før det
sendes til Ad hoc utvalget før jul.
8/16 Utenlandsstudenter:
Diskusjon omkring ELTE-studentene, fagforeningens håndterings av saken og eventuelle
implikasjoner for YPU som følge av dette. Det vil vurderes om det inviteres noen inn fra
sekretariatet til en av de neste møtene for å orientere om saken.
9/ 16 Valg av ny leder:
Det vedtas at Jørgen Edvin Westgren tar over som leder i utvalget fra nyttår 2016.
4) Eventuelt:
Møtedatoer 2017:
- Fredag 27 januar
- Mandag 3 og tirsdag 4 april (bortemøte muligvis i Tromsø med evt. fagdag/workshop)
- Mandag 12 juni

