
FYA´s generalforsamling 06 
den 26/10 2006 

 
 

• Valg af dirigent: Carsten Tollund blev foreslået og 
enstemmigt valgt. Han konstaterede at Generalforsamlingen 
var rettidigt og korrekt indkaldt. Anne Øberg Lauritsen blev 
valgt som referent. 

• Formandens beretning. Formanden Carsten Tollund havde 
følgende hovedpunkter til beretningen: 
 Hjemmesiden 
 Juniorinspektorordningen 
 Kurser i FYA regi 
 VUU og målbeskrivelsen 
 Implementering af uddannelsen 
 Evt. samarbejde med forskningsnetværket. 

Ad hjemmesiden: I det store og hele tilfredshed med den nye 
hjemmeside – hvor det selvfølgelig er vigtigt at få den 
opdateret jævnligt. 
Ad juniorinspektorordningen: FYA har været tovholder for 
opstarten af denne ordning der nu har fungeret i snart et år. 
Generelt ros til dette initiativ. 
Ad kurser i FYA regi: Der har været særdeles stor søgning 
til det kommende shock kursus, ultimo november, der 
således er overtegnet. FYA er i gang med at forberede nye 
kurser, der formodes at have bred interesse indenfor FYA´s 
medlemsskare. 
Ad VUU (videreuddannelsesudvalget) og målbeskrivelsen: 
Der er i år foretaget en revision af målbeskrivelsen. Det er 
glædeligt at se, at revisionen stort set var identisk med 
FYA´s oplæg til en sådan.  
Ad implementering af uddannelsen: Carsten påpegede, at der 
fortsat ligger et kæmpe arbejde ude på de enkelte afdelinger 
med at implementere den nye uddannelse, og at det er et 
emne der skal mere fokus på. 



Ad evt. samarbejde med forskningsnetværket: FYA og 
forskningsnetværket vil mødes i det nye år, for at se på 
mulighederne for et evt. samarbejde. 

• Tina Horsted berettede fra VUU, at man regner med at 
målbeskrivelsen bliver accepteret af sundhedsstyrelsen efter 
DASAIM´s årsmøde. 

• Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne. 
• Regnskab og budget: Per Martin Bådstøløkken fremlagde 

regnskabet for 2005-2006. 
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
PMB indstillede til GF at man fastholdt kontingentet på 200 
kr., hvilket blev vedtaget 

• Carsten Tollund var på valg, og blev enstemmigt valgt til at 
fortsætte som formand endnu 2 år. 

• Valg af bestyrelse: Der var valg til 3 ordinære 
bestyrelsespladser: Per Martin Bådstøløkken, Tina Horsted, 
der genopstillede og blev enstemmigt valgt. Hanne Tanghus 
Olsen ønskede ikke at genopstille, og her valgtes Kim 
Wildgaard. 

 
 
Således opfattet 
 
Anne Øberg Lauritsen, november 2006. 


