Referat FYAs Bestyrelsesmøde
FYA bestyrelsesmøde på Google+ 10.12. 2014 Kl. 20-21.30
Deltagere: Rune Sort (RS), Tobias Lyngeraa (TL), Sigrun H. Kann (SHK), Mette Poulsen (MP), Claes Elvander
(CE), Anne Cathrine Haug (ACH), Camilla Strøm (CS)
Afbud: Troels H. Lunn (THL)

1. Valg af referent
CS

2. Årsmødet
I.

Kort evaluering + erfaring
FOAM indlæg har været en stor succes. Efterflg. positiv respons, store roser fra DASAIM og
DUU. Der diskuteres FOAM på afdelingerne rundt omkring. Enkelte har syntes det var
’meget’ moderne og måske lidt uhåndgribeligt. Der har været god aktivitet på de sociale
medier, twitter/fya/youtube efterflg.

II.

FYA og FOAM – fremtid? Nyt arrangement?
På nuværende tidspunkt er dette i overvejningsfasen. Umiddelbart er der enighed om at
forsætte med at promovere konceptet. En mulighed kan være fyraftensmøder med fx Mads
Astvad og Søren Rudolf. Det ville også være nærliggende at lave en lille kom i-gang guide på
FYAs hjemmeside.
Beslutningstagning rykkes til næste møde, men enighed om at ALLE bestyrelsesmedlemmer
skal være forgangsmænd og deltage aktivt for at gøre konceptet synligt.

3. Hjemmeside / Sociale medier
I.

Status/seneste udvikling

FYAs hjemmeside opdateret ved RS og TL. Der er kommet link til alle sociale medier nu. Alle i
bestyrelsen bedes holde sig orienterede i indholdet på hjemmesiden.
II.

Kommende tiltag / idéer
Kalenderen på forsiden skiftes ud til fordel for facebook-feeds.
Nye opslag på forsiden af hjemmesiden, bør i øget grad også slås op på Facebook.

3. Nyt fra udvalg
I.

DUU: Ny sammensætning og ny formand: Rikke Vita Borre. Målbeskrivelserne er lige
opdaterede, kursusrækkerne revideres løbende. Næste fokusområde bliver efteruddannelse af
speciallæger.
Kursister sørger orlov til ph.d. i stigende grad. Kan være et problem at få dagtid/uddannelsen
til at hænge samme for øvrige kursister. Karen Skjelsager har udarbejdet et
arbejdsdokument/vejledning iht dette på tidl. møde, eftersendes. Kort opsummeret anbefales
ikke at blande ph.d. og HU. Hvis nødvendigt, da anbefales samlede orlovsforløb fremfor
delestillinger. FYA støtter op om dette.
Årsmøde: DUU ønsker evt. at lave dobbeltsession med FYA igen. Umiddelbart stiler vi mod igen
at have en separat FYA session, men er åbne for gode forslag fra DUU.

II.

Specialespecifikke udd.råd Nord, Syd, Øst: MP (Nord) der arbejdes på omstrukturering af
uddannelsesforløb, og anbefalinger heraf for at sikre krav til uddannelsen er opfyldt.
CE (syd): der diskuteres aktuelt en ansøgning om dispensation for at omlægge
uddannelsesforløb pga. bekymring for ikke at opnå tilstrækkelige akut-kompetencer inden
endt speciallægeuddannelse. Såfremt en ændring af forløbet er nødvendig, bør man i stedet
grundlæggende lave det om fremfor at give dispensationer. Der er ved at blive forfattet en
skriftelig erklæring ift. dette. FYA støtter op om dette standpunkt.

III.

DASAIMs bestyrelse
RS beretter: Årsmødet var en succes med positive tilbagemeldinger trods en smule færre
solgte dagsbilletter.
Den dårlige økonomi fyldte meget på generalforsamlingen, hvor man diskuterede
rimeligheden i beslutningen om godkendelse af et forventet negativt budget for næste år.
Man er i nytænkningsfasen ift. omstrukturering af årsmøderne fremover.
Deadline for indlevering af emne til næste årsmøde: marts
CAH: Ad det netop overståede årsmøde: DECM6 lå lige i forlængelse af dette, havde flere
tilmeldte end DASAIM. Overlapper ’målgrupperne’? Hvordan fanger DASAIM folk fremover?
RS og TL vil bringe dette videre til næste bestyrelsesmøde i DASAIM.

4. Fyraftensmøder
I.

Rapport fra afholdte
MP: Der er nu afholdt to fyraftensmøder i nord med 10 deltagere pr. gang. Største
udfordring er, at få møderne til at passe ind i medlemmernes travle hverdage. Der er
rekrutteret en kontaktperson på de regionale sygehuse som reklamerer.
TL, CS: stor opbakning til fyraftensmøder i øst fortsat, fraset HU mødet.

’Hvordan får jeg HU’-møderne; der var ikke stor tilslutning (6 i vest, 7 i øst), men
fremmødte har udtrykt stor tilfredshed med møderne. Ift. tilslutning: var annoncering
måske for dårlig, eller er to gange på et år måske i overkanten? CS talte med Karen
Skjelsager, der berettede at man tidl. erfarede at 1 møde/årligt var mest optimalt. Rikke
Vita Borre er stadigt interesseret i at afholde møderne. Diskuteres videre på næste møde
mhp. Fremtidig planlægning.
II.

Kommende møder – planlagte og nye idéer?
Planlagte:
SYD: Rekrutteringsmøde i samarbejde med SATS, region syddanmark, planlagt i starten af
det nye år. Der står aktuelt alarmerende mange stillinger frie i Region Syddanmark
ØST: ’Klinisk relevant’-møde planlagt i februar
Nye ideer:
Ideer til fremtidige møder: Brainstorming dokument laves i googleplus, hvor alle kan
redigere og tilføje.
FOAM, de næste trin.

5. FYA Symposium 2015
I.

Status
- Hesselet RS: Foreløbig kontrakt er tilsendt. Alle værelser reserverede. Stiler mod at holde
prisen i ml. 1300-1700 per tilmelding som sidste år.
- Sponsorer RS: Indtil videre et sponsorat bekræftet på 10.000 dkr. Positive tilbagemeldinger
fra en række andre. Ingen negative. Afventer yderligere.
- Undervisere/program: RS: Jean-Louis Vincent allokeres til to sessioner hvis han vil; sepsis og
evt. en traumesession. Så kan vi nøjes med 1 parallel session i årjf. udsendte præliminære
program. Der overvejes muligheder for at inkorporere FOAM i årsmødet. Der arbejdes
videre på denne ide til næste møde.

II.

Dropbox
Punktet ikke gennemgået

III.

Tilmelding og annoncering
Punktet ikke gennemgået

6. Bestyrelsesinternat
Genindføres efter sommerferien 2015. 2 dage.

7. Fremtidige mødedatoer
Mødet d. 26.01.15 forsøges omlagt pga. afbud fra RS.
Møde d. 12 marts 2015 i Vest
8. Eventuelt
CS & ACH har meldt sig til SMACC’15 for egen regning. Andre der vil med?
Punkter til næste bestyrelsesmøde:
a) beslutning ift. brugen af FYAs økonomiske midler, herunder

-

Udgifter til øget antal arrangementer/mindre møder

b) DASAIMs årsmøde 2015. FYAs indlæg. Emner.
c) FOAM videreførelse

Referent: Camilla Strøm, København. D. 10-12-2014

