DAGSORDEN
FYA bestyrelsesmøde på Google+ 28.10.2014 Kl. 20
Deltagere: Rune Sort (RS), Tobias Lyngeraa (TL), Sigrun H. Kann (SHK), Mette Poulsen (MP), , Claes Elvander
(CE), Anne Cathrine Haug (ACH). Desuden Nicola G. Clausen (NGC)
Afbud: Troels H. Lunn (THL), Morten Hassager Kirk (MHK)

1. Valg af referent
TL skriver referat
2. Konstituering af ny bestyrelse:
Der skal foregå en stor rokade idet Rune er blevet formand (RS ØJ). ØJ udtræder af DASAIMs bestyrelse
og 2 er udtrådt af FYAs bestyrelse (MHK+NGCACH+CE) udover formandsskiftet
DASAIMs bestyrelse: TL er indstillet istedet for ØJ (i forvejen sidder RS)
DUU: ACH som suppleant (i forvejen sidder CS, MP og SHK)
HU ansættelsesudvalg: Nord: ACH; SYD:SHK/NGC, ØST:TL
reg,udvalg: SYD: CE, NORD:Mette; ØST:RS
Kasserer:SHK
Sekretær:THL
Næstformand:SHK
DUU suppleant: ACH

3. Årsmøde
I.

Status (NGC)
Processen er godt i gang på Google+ tråden
spørgsmål til Weingart/Nickson_ 2 spg hver skal udfærdiges
Stensballes oplæg diskuteres. Vi kunne godt tænke os en meget interaktiv case. Der er behov for en
drejebog for dagen med forberedte spørgsmål.
Vi skal have” primet” på FB, google+, mv.
HJEMMEARBEJDE:
2 spg hver skal udfærdiges til Nickson/Weingart omkring FOAM konceptet
Case formuleres af Stensballe hvilket vi skal kommentere på samt reklamere udfra på nettet.

II.

Ekstra omkostninger ved AV-udstyr? Forventet max udgift på 7500-8000kr hvilket er acceptabelt.
Teknikken er vigtig for successen så det må vi ikke gå ned på. I forvejen var forventet udgift på ca.

10.000kr som deles med DUU. Mads Astvad har fat i teknikken og lagt et kæmpe arbejde. Han tager
derover dagen før. Vi refunderer udgift til overnatning.

III.

Konkrete opgaver:
o Reklame på hjemmeside – indhold? Opfordring til deltagelse online… GF video, reklame for
Weingart og Nicksons blogs/podcasts mv og derefter sessionen med Stensballe.TL+RS

IV.

DASAIMs uddannelsespris:
3 kandidater: Pernille Lennart, Kristian Rørbæk Madsen, Lars Hesselbjerg
Øivind skal spørges ift platté

4. FYA Symposium 2015
I.

Status:
- Undervisere/program:
CS: Steen Barnung+Sisse Ostrowski melder OK, Lars Rasmussen(LR) skal lige afklare detaljer
men er positiv.
NGC: Jacob Eiffer og Jean-Luc Vincent og Christina(?) Rosenlund er alle på.
Status er således 5 sikre oplæg plus evt. LR. Ialt skal/kan bruges 9 oplæg
Diskussion om mulige sessioner omkring CV, ansøgning og karriere-planlægning samt
dokumentation for yngre vs ældre medlemmer. Potentielt spændende, men kan det gøres
relevant for store grupper?
Måske mere fokus på 8-9 gode emner istedet for yngre vs. Ældre samt overvejelse ift. at
split sessions ikke er et must hvis ikke emnerne er stærke nok. Så hellere færre sessioner.
Resterende emner udover de allerede antagede:
Michael Sprehn – Når det går galt (NGC)
Smerte: Jytte Møller ift ”håndtering af perioperative smerter hos opiod-tolerante
pt’er/misbruger m.v”( ACH )
Derudover brainstorm om et sidste emne. Evt.: Speciallæge – hvad kan jeg blive?...

II.

Opgavefordeling

Se ovenfor
5. Hjemmeside / Facebook /Andre medier
–EMNET IKKE BERØRT PGA TIDSMANGEL
I.

Status:

II.

Konkrete forslag / ”regler” for brug af FB siden?

III.

Skal FYA officielt benytte andre sociale medier: google+, twitter etc.?

IV.

Statistik over HU ansøgningsrunden?

V.

Side om diverse faglige App’s etc.

6. Bestyrelsesinternat – Hvornår?
EJ BERØRT PGA TIDSMANGEL

7. Årshjul oprettelse – med flest mulige datoer/deadlines og møder. Evt. tjeklister/opskrifter til årlige
events (hvad skal igangsættes hvornår etc.).
EJ BERØRT PGA TIDSMANGEL
- idéer til skitse?

8. Fremtidige mødedatoer
SKYPE/GOOGLE+ møde d. 10.dec. Tid afhænger af DUU
Fysisk møde d. 26. januar.
9. Eventuelt
Hjemmesiden:
opdatering mailingliste - TL
Tilmeldingssiden skal opdateres ift nyhedsbrevstilmelding - RS
Opdatering af videresendelse af mails - RS

