REFERAT
FYA Skype- bestyrelsesmøde 10.06.2014 Kl. 20.30
Tilstede: Øivind (ØJ), Troels (THL), Camilla (CS), Tobias (TL), Mette (MP), Sigrun(SK),
Observatør: Jesper Brøndum Poulsen (JBP)
Afbud: Rune (RS), Nicola (NGC)
1. Valg af referent: Tobias
2. Evaluering FYA Symposium 2015
- Bestyrelsens tanker. Overordnet stor tilfredshed med arrangementet. Regning fra
Hesselet løber op på 194.000 kr og er betalt. Det stemmer overens med budget. Dog
resterer lidt udlæg fra foredragsholdere for bl.a. transportudgifter. Der resterer penge
fra sponsor, DASAIM og desuden betaling fra CT. Således ingen grimme
overraskelser.
- Deltagernes evalueringer (NGC): Endnu ikke færdige, da det er et større arbejde!
3. Emner til Symposium 2015
- Tanker til næste gang: Vi skal være mere præcise i vores formulering af emner til
foredragsholdere.
4. Dato for Symposium 2015
- Overvejelser ift helligdag samt sommerferie. Desuden ift plads på Hesselet (57 vs 59
værelser). Det besluttes at tage 12.-13. juni og der meldes snarligt ud til sponsorer
med videre. Troels har forfattet brev til sponsorer.
5. DASAIMs årsmøde – NGC ej tilstede
- Status på emne / foredragsholder (NGC) Plan B italesættes. Kunne det være
”patientens perspektiv på ITA” eller måske en debat omkring ”de moderne medier på
hospitalet” – når patient og familie, optager samtale, tager billeder, blogger, FB’er
fra stuen, hvordan håndteres det, er det en copingmekanisme, er det et problem ift
behandling mv.?
- Annoncering af FYA’s uddannelsespris på FB/hj.side/nyhedsbrev. ØJ
6. GF 3. oktober 2014 i Jylland/på Fyn (?)
- Diskussion af placering. Næste gang bliver på Fyn. Der var en hel del fynboer til
symposium. SK og NK er bagstoppere. Formentlig er Nicola og Morten på valg og der skal
gøres nogle tanker om rekruttering af medlemmer som evt ”afløsere”
- Idéer til fagligt indslag? Thomas Strøm (sedations-studie) Helene Jørgensen (?) Lars
Broksø (TRISS)

- Hvem står for at arrangere lokaler + middag? -Tilmelding til spisning skal op i god tid
(næste møde først slut august). NK+SK
7. Kommende FYAbestyrelsesmøder
- Planlagt: 20. august kl. 10.30 heldagsmøde i Kbh. og 3/10 møde + GF med middag.
- Der sigtes desuden efter et møde mellem GF 3/10 og DASAIM 13/11. mhp på at
samle tråde med evt. nyvalgte og DASAIM poster mv. Forslag tirsdag 28/10 kl. 20
- Dette afklares til mødet d. 20/8

8. Hjemmeside / Facebook
- Datoer og vejledning for HU-ansøgning efterår 2014 oplægges snarest af ØJ.
- Skal der skrives noget om overstået symposium og ny bestyrelse. Da evt. med felt
(chronoform) til indskrivning af emneforslag til næste års Symposium?

9. Eventuelt:
- Diskussion omkring involvering af menige medlemmer i arrangering mv.
ift andre aktiviteter så blev UL brush-up udskudt pga for få tilmeldte. Ny dato efter
sommerferien. Desuden planlagt kursus i UL til neuroaxiale blokader ( 9/9).
- TL går videre med ”hvidbog” ift hvordan man søger HU i udlandet.
- Ansøger karakteristik mgl tilbagemeldinger fra syd og nord!
- ØJ takker af, og vi takker for indsatsen.

/TL

