Referat af YAMs Generalforsamling, 23.4.2009, Knudshoved
Tilstede: Jesper Rasmussen, Erik Jørs, Zuzana d. de la Cour, Berit Grøntved, Youting Zhang, Rikke
Hinge, Anja J. Huusom, Jens Christian Jensen, Elanor R. Jensen, Anette Rosenthal, Vivi
Schlünssen, Berit H. Christensen, Gitte Jacobsen, Harald Meyer, Rebekka Slagor, Tine Rubak,
Martin Nielsen.
1. Valg af dirigent: Harald Meyer; referent: Martin Nielsen
2. Bestyrelsens beretning
Medlemstallet er svagt stigende, aktuelt 42 medlemmer. Bestyrelsen har bestået af Jesper
Rasmussen (formand), Berit Hvass Christensen (kasserer/sekretær), Tine Halsen Malling og Martin
Nielsen samt Gitte Jacobsen (suppleant). Desuden har en række medlemmer deltaget i
udvalgsarbejde under DASAM mm.
Der har i år kun været afholdt 2 egentlige bestyrelsesmøder, derudover drøftelser over telefon og
mail. Det planlagte medlemsmøde måtte aflyses pga. sygdom og få tilmeldinger.
Der er påbegyndt en revision af den tidligere fremstillede rekrutteringsfolder til specialet. Det vil vi
arbejde videre med.
Der er udpeget YAM-repræsentanter i de tre regionale ansættelsesudvalg: Trine Rønde Kristensen
(Øst), Søren Glud Skousgaard (Syd), og Jens Christian Jensen (Nord). Der har været en del tøven
med opslag af uddannelsesstillinger, hvis man ikke har haft sikkert kendskab til potentielle
ansøgere. Der var enighed om, at det er bedre at opslå stillinger, så man kan tiltrække ansøgere vi
ikke har kontakt med, selv om det giver risiko for opslag uden ansøgere. Dette blev besluttet at
bestyrelsen henvender sig til de 3 udvalg om dette.
Berit Hvass Christensen repræsenterer YAM i kursusudvalget.
Jens Christian Jensen repræsenterer YAM i ARMOMI-redaktionen. Input er meget velkomment.
Tine Rubak fungerer som Junior Inspektor, indtil videre er en afdeling inspiceret med godt resultat.
3. Regnskab, kontingent og budget
Det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt. Kontingentet besluttes uændret til 200 kr. pr. år.
Budgettet fastsættes til 7400 kr for 2009. Kontingent til ICOEPH udgår pga. ændret organisering i
ICOEPH. Det besluttedes at flytte foreningens konto til Lægernes PensionsBank.
4. Indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelse
Jesper genopstillede ikke, Berit, Tine og Martin var ikke på valg. Gitte Jacobsen blev valgt til
bestyrelsesmedlem med 11 stemmer, Elanor Roberts Jensen til suppleant med 6 stemmer. Vi aftalte
at suppleanten fremover altid skal have dagsorden og referater tilsendt. Referater lægges desuden på

DASAMs hjemmeside via Tine Rubak. Alle medlemmer opfordres til at deltage aktivt i DASAMs
udvalg mm.
6. Fremtidige medlemsmøder
På opfordring fremkom følgende forslag til emner for kommende medlemsmøder:
-Fusioner i regionerne, større faglige miljøer, arbejdsfordeling, mm.
-Supervision af yngre arbejdsmedicinere
-International arbejdsmedicin
-Hvad vil vi med Arbejds- og Miljømedicin
Næste medlemsmøde blev planlagt til 22.10.2009. Bestyrelsen udsender indkaldelse.
Desuden diskuterede man muligheder for en mailingliste eller net-gruppe til diskussion af aktuelle
emner.
7. Eventuelt
Der blev nævnt følgende:
-Husk at informere alle potentielle kandidater til uddannelses-stillinger i specialet om muligheder
for opslag af stillinger.
-Med fusionerne bliver der meget længere mellem klinikkerne – det gør det sværere at opfylde
kravet om 2 klinikker i hoveduddannelsen. Ændringerne giver dog også argumenter for ikke at
opretholde dette krav: a) der er større og bredere faglige miljøer end i de gamle små klinikker; b)
variationer mellem de nye, større klinikker kan evt. dækkes af kortere, fokuserede ophold.
-Yngre Arbejdsmedicinere med en vis erfaring vil i et vist omfang blive vejledere for kolleger i
intro- eller hoveduddannelse. Hvis der er interesse for det, kan YAM arrangere erfa-møder eller
lignende for vejledere.
_____________________________________________________________________________
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Gitte Jacobsen som formand og Berit
Hvass som sekretær/kasserer.
For referatet, Martin Nielsen

