
Referat fra FYA´s bestyrelsesmøde (arbejdsdag) 
den 3. september 2007. 

 
 
Tilstede:  Carsten Tollund, Kim Wildgaard, Pia Bredahl, 

Anne Øberg Lauritsen, Per Martin 
Bådstøløkken, fra kl. ca. 11.30 desuden Jette 
Pærregaard. 

Afbud: Tina Horsted. 
 
 

1. Kurser, herunder postere mv. 
Carsten har haft kontakt til Tina Calundann, og posterne til 
Shock-kurset er i trykken (150 stk.), vil være klar en af de 
nærmeste dage. Anne står for udsendelserne af posterne i 
indeværende uge. Ellers skulle alt være på plads mht. dette 
kursus, dog skal der selvfølgelig bestilles mad + drikke samt 
udfærdiges kursusbevis og evalueringer af kurset. Mere om 
dette på næste bestyrelsesmøde den 11. oktober. 
 
Bløderkurset ved at være på plads. Jørn Dalsgaard har sagt ja til 
at deltage, og dermed har vi alle underviserne på plads. Vi 
diskuterede efter Jørn Dalsgaards ønske om medlemmer af 
DSTH (Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase) kunne 
tage dette kursus på lige fod med FYA-medlemmer. Vi blev 
enige om, at posteren frit kunne distribueres i deres blad, men at 
kurset forblev et FYA-kursus og at DSTH´s medlemmer kunne 
tilmelde sig frit som ”ikke FYA-medlemmer” efter princippet 
først til mølle. Datoen: 5. marts 2008 kl. 10-17 på RH. 
Carsten vil snakke med Tina C. om at få lavet en poster, samt at 
få sat denne i i næste nummer af DASINFO. 
 



2. Generalforsamlingen + den nye bestyrelse + fremtiden. 
PMB bestilte lokaler til GF den 11. oktober på kulturhuset 
Islands brygge fra kl. 19-21. Der kan arrangeres forplejning på 
stedet. PMB fortalte at han ikke kunne være til stede ved GF, 
men Jette lovede at fremlægge regnskabet. Vi diskuterede i 
øvrigt bestyrelses sammensætning efter GF. Der er 3 ordinære 
bestyrelsespladser på valg: Jette Pærregaard, Pia Bredahl og 
Anne Øberg Lauritsen. Jette og Pia genopstiller, Anne 
fratræder. Det viser sig, at der formegentlig er flere gode 
kandidater til nye bestyrelsesposter. Dog desværre alle sammen 
fra region Øst. 
 
3. Hjemmesideopdatering. 
Der blev på bestyrelsesmødet lavet en hel række opdateringer, 
der nu skal på hjemmesiden, Kim sørger for dette. Desuden blev 
der fabrikeret nyhedsmail, der skal sendes ud som gruppemail 
til alle FYA-medlemmer, PMB sørger for dette. 
 
4. Ansættelsesproceduren. 
Så vidt vi er orienteret, vil det gamle pointssystem fortsat gælde 
ved næste anættelsesrunde, dvs. til kursusstillinger til besættelse 
1. maj 2008. Mere om dette når vi har sikre informationer. 
 
 
Næste møde + GF den 11. oktober 2007. 
Tidspunkt + sted for dagsmøde ikke aftalt. 
 
Således opfattet 
 
Anne Øberg Lauritsen, referent          
09.09.07 
 


