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1. Per Martin Bådstøløkken valgt enstemmigt efter
velkomst af formanden. PMB konstaterer at gen.fors. er
lovligt indkaldt og varslet.

2. Morten Gustav Poulsen valgt enstemmigt

3. Formandens beretning
Årets gang beskrevet med vægt på nye medlemmer,
kursusarrangementer, www.FYA.nu, FYA Session på
DASAIMs årsmøde, vores engagement i DASAIM, FYAs
fremtid og bestyrelse.
Beretningen godkendt med akklamation.
4. Beretninger fra udvalg

Pia Bredahl orienterede fra DASAIMs Uddannelsesudvalg (www.dasaim.dk > Udvalg > Uddannelse) med vægt på
beskrivelse af nye profiler til HU-ansættelser, der udfyldes som evaluering af uddannelseslægen 9 mdr inde i introstilling.
Derudover mindes om kravet om nøjere udarbejdelse af dokumentation for uddannelseselementer i logbogen (porteføljen)
Revision af rækken af obligatoriske kurser i hoveduddannelsen og en del arbejde med efteruddannelse af speciallæger, fx den
nylige enquete udsendt pr mail til alle medlemmer af DASAIM, har også optaget udvalget.
Kim Wildgaard orienterede om Juniorinspektorordningen (www.sst.dk > Uddannelse > Læge > Inspektorordningen). Siden
2004 har FYA haft juniorinspektorer, der deltager som den tredje person ved inspektorbesøget. Alle tre uddannelsesregioner
har udpeget fire juniorinspektorer, foruden fem (senior)inspektorer. Ansættelsesrunderne de sidste to år har haft mange
interesserede ansøgere efter opslag af posterne på www.FYA.nu. Seneste runde suppleret med telefonisk interview af de
kvalificerede ansøgere. Typisk deltager hver (junior)inspektor i to besøg om året i de regioner, man ikke selv arbejder i.
Kim W orienterede også om de regionale uddannelsesråd for anæstesiologi (se fx NORDs URSARN på
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/an%C3%A6stesiologi/ursarn) Tilsvarende fungerer i ØST med aktiv FYA
deltagelse, mens tilknytningen til SYD har været fjernere
Kim W præsenterede vores hjemmeside www.FYA.nu (det er den nemmere og sjovere genvej også til ovennævnte sider) og
FYAs kommunikation med medlemmer og interesserede kolleger, fx FAQ delen og netop henvisningerne til især
uddannelsesaktiviteterne.
Mona Tarpgaard gennemgik FYAs kursusaktivitet for medlemmer og interesserede kolleger, også i andre specialer med vægt
på det nye kursus om regionale blokader og udbredning af kursustilbudene til hele landet. Alle medlemmer er velkomne til at
byde ind med forslag og planer til relevante kurser; sådanne ideer kan også få både organisatorisk opbakning og økonomisk
støtte fra FYAs kursus-budget.

5. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag indkommet før gen.fors.

6. Regnskab 2007-08

Per Martin B. fremlagde årets regnskab. Godkendt uden bemærkninger
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Budget 2008-09 og kontingent 2009

Per Martin B. fremlagde næste års budget forslag incl. Bestyrelsens beslutning om i år (dvs i dag) at betale medlemmernes
transport (mod bilag) til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 200 for året 2009. Budgettet inkl.
kontingentets størrelse godkendt.
8. Valg til FYAs bestyrelse
Til formandsposten opstillede Øivind Jans, som blev valgt enstemmigt efter et kort valgoplæg med vægt på uddannelse,
forskningsaktiviteter og netværk og videreførelse af FYAs retning gennem de seneste år. Øivind har gennem en årrække været
engageret i SATS København og forskning på Rigshospitalets Abdominalcenter.
Til bestyrelsen opstillede flg. medlemmer med korte valgoplæg (for de to første skriftligt pga afbud til GF). Stemmetal anført
for de valgte:
Thomas Bech Jørgensen
Jakob Kofoed Nielsen
Kim Wildgaard (genopstiller) 17 stemmer
Søren Aagaard
Rikke Malene Jepsen 10 stemmer
Peter Jensen-Gadegaard
Nicola G. Clausen 14 stemmer
(Gen)valgt blev dermed Kim Wildgaard, Nicola G. Clausen og Rikke Malene Jepsen
Til revisorposten (gen)opstillede, da Anders Pærregaard fratræder:
Thomas Thougaard og Per Martin Bådstøløkken, som blev (gen)valgt.

Pkt. 9. Eventuelt:
Jette Pærregaard takkede og tog på bestyrelsens vegne afsked med de afgåede bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten takkede for fremmøde, engagement og god ro og orden.

Addendum:
Ved kort sammentræde af den ny bestyrelse efter generalforsamlingen udskød bestyrelsen konstituering af sig selv med hhv.
næstformand og kasserer. Aht meddelelse til DASAIM før dennes generalforsamling prioriterede bestyrelsen forhandling om
FYAs repræsentation i hhv DASAIMs bestyrelse og Uddannelsesudvalget. Bestyrelsen enedes om at (gen)indstille Øivind Jans
og Jette Pærregaard til DASAIMs bestyrelse og (gen)indstille Mona Tarpgaard, Nicola G. Clausen. Herved sikres kontinuitet
begge steder og maximal indflydelse fra alle tre uddannelsesregioner med personer fra FYAs kreds.

