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FYA Skype Bestyrelsesmøde
Dato og tid: 31/10-2012 kl. 20-21

Referent:

ØJ

Deltagere:

Øivind Jans (ØJ), Troels Haxholdt Lunn (TL), Rune Sort (RS), Sigrun Kann
(SK), Mette Poulsen (MP).

Afbud:

Morten Hassager Kirk (MK), Nicola Clausen (NC), Jesper Brøndum Poulsen
(JP)

Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Evaluering af GF 2012
3. FYA-Session årsmødet
4. DASINFO
5. Evt

Side

2

1. Konstituering af bestyrelsen

Formel konstituering af bestyrelsen:
Næstformand: JP
Kasserer: SK
DASAIMS bestyrelse: ØJ og JP
DUU: Nicola (Syd); Morten (Nord); Rune Sort (Øst)
Hjemmeside: Initielt RS og ØJ i fællesskab. På sigt RS afhængigt af arbejdsomfang
MP og MK aftaler arbejdsfordeling i nord (Ansættelsesudvalg, USARN og evt. DUU)
2. Evaluering af GF 2012

God dag med pænt fremmøde. Godt med fælles spisning efter GF. Konceptet med foredrag før GF
fortsættes. GF 2013 lægges i København. Vigtigt at koordinere evt. ekstra foredragsholdere i god tid så
det kan passes ind ifht. Tidsplanen.
3. FYA session på årsmødet
Troels har fået bekræftelse fra de 2 foredragsholdere. MP har udarbejdet poster til hjemmesiden + ophægning på
dagen. Begrænset hvor meget reklameplads vi kan få på årsmødet, men et par plakater kan vi godt hænge op.

4. DASINFO

Deadline for næste nr. er 3 december.
-Reportage fra UL kursus på OUH. (Nicola)
-Andet?
5. Evt

-

-

Revision af de 7 lægeroller: Lidt uklart mht. Arbejdsgang. Kort initiel deadline på at melde tilbage.
ØJ drøfter det med Ole Nørregaard der kommer til at sidde i udvalget under SST.
UL kursus. Problematisk at man først sent finder ud af om det lykkes at få en plads mht. At ønske
fri. Evt. ændret procedure næste gang hvor man kan reservere plads tidligere, selvom det
endeligt program ikke foreligger. Dette drøftes med Nicola på næste møde.
Dato for næste møde: 1. Februar i Kbh. Inkl. Julefrokost. Herudover mødes de der deltager på årsmødet
Evt. Torsdag aften?

