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Kjære alle IBUP-medlemmer
Det er mai, og våren er over oss.
Det ser ut til at vi kan klare å gi ut et nyhetsbrev ca. annenhver måned, slik at
det vil bli seks brev pr år. Dette er jo et ganske nytt tiltak, så vi forsøker oss litt
fram.
Siden sist har vi avholdt årsmøte. Vi har fortsatt ingen leder, men fordeler
oppgavene og prøver å dra lasset sammen. Styret består nå av følgende
medlemmer:
Ingeborg Aarseth: kasserer
Anne Catrine Møller: kontakt for utdanningsutvalget og kontaktperson i
samarbeidsutvalget for stønadsmottakere fra Helsedirektoratet
Annette Marfjord: kontakt for utadrettet virksomhet, ansvarlig for
hjemmesiden og Facebook
Kjersti Brænne: sekretær, vararepresentant i samarbeidsrådet, ansvarlig for
Facebook og IBUP-nytt
--------Solveig Høyland: IBUPs eneste ansatte, ansvarlig for økonomi og regnskap.
Møter i alle styremøtene.

En viktig informasjon fra styret til dere, er at vi har sett oss nødt til å øke
medlemsavgiften fra 500 til 650 kr pr år. Vi beklager dette, men økonomien har
vært ganske anstrengt i flere år nå. Håper at dere finner dette akseptabelt.
Vi vil også øke avgiften på seminarene. Informasjon om dette på vår
hjemmeside.
Morsommere nyheter er at det starter spedbarnsobs.seminar i Stavanger fra
høsten -18. Vi tar også sikte på nytt spedbarnsobs.seminar i Oslo fra våren -19
og nytt innføringsseminar i Oslo fra våren -19. De to sistnevnte vil bli utlyst i
august/september -18.
Annet nytt er at vi nå ser oss aktivt om etter et husvære for oss selv. I mange år
har vi leid oss inn på Psykoanalytisk Institutts lokale og takker for at vi har fått
anledning til det. Nå føler vi oss store nok til å forsøke å bo for oss selv. Så hvis
noen der ute vet om et egnet lokale i Oslo-området, tar vi imot tips med takk.
Til våre medlemmer utenom Oslo-området har vi lyst til å nevne at det foregår
mye spennende aktivitet andre steder i landet. Vi i IBUP vil gjerne bidra dersom
noen ønsker å arrangere møter eller konferanser eller lignende. Vi har diskutert
muligheten for å ha med styrerepresentanter fra andre deler av landet, men
foreløpig er dette et økonomisk spørsmål som vi må komme tilbake til.
I den anledning vil vi også orientere om at Marionstipendet for 2018 er tildelt
Marit Nesse i Stavanger. Hun vil bruke stipendet til fordypning i spedbarnsobs.

Ha en fortsatt fin vår og sommer alle sammen. Vi håper å få til et nytt brev i juli.

