
 
 

11. april 2018 
 

REFERAT 
 
 Generalforsamling YAM 

 05.04.2018 

 14.15-15.45 

 DSB kursuscenter, Nyborg 

 

 

 
Deltagere: Margrethe Bordado Sköld (H), Janne Møller (H), Signe Hjuler(H), Sofie Dalsgaard (H), Zara Stok-
holm (H), Alexandra Christensen (H), Pernille Østergaard (I), Mette Lausten (H), Marianne Kyndi (H),), Luise 
Begtrup (H), Naomi Rosenberg (H), Berit Grøntved (afd.læge), Astrid R. Eskildsen(I), Marie Hole(I), Signe Bids-
trup(I), Mie Bülow(I). 
 
1) Dirigent: Margrethe B. Sköld, Referent: Signe H Boudigaard  
 
 
2) Beretning fra formanden: 

 43 medlemmer,  

 Kontingent 200 kr. 

 Bestyrelsen har afholdt månedligt bestyrelsesmøde via skype 
 

Fokuspunkter i året: 

 Styrke sammenhold: 1) Inddragelse af medlemmers holdning, 2) fælles arrangementer: afholdelse 
af temadag inkl middag, invitation af alle medlemmer til studierejse til Stockholm arbejdsmedicinsk 
afdeling, flyttet afholdelse af generalforsamling til dag 1 på DASAM (medfører bedre deltagelse) 

 Synlighed: 1) Observatør DASAM, 2) YAM logo, 3) Opdateret YAM folder (på DASAMs hjemmeside), 
4) opdateret hjemmesiden (YAM egen fane, samt opdateret fanen vedr. speciallægeuddannelsen) 

 Visioner for specialet: 1)Deltaget i planlægning af og afholdelse af oplæg på DASAM visionsdag 

 Uddannelsen: 1) aktive i videreuddannelsesudvalget og regionale uddannelsesråd. 2) Mhp. inspira-
tion/erfaringsudveksling: Udveksling med /deltagelse i kurser med øvrige nordiske lande 
 

3) Godkendelse af regnskab og budget 

 Vores formue består af en opsparing (ubrugte midler fra tidligere år) og et mindre medlemsbidrag. 

 Budgettet for 2018 overstiger beløbet i indtægter fra medlemsbidrag, dvs. vi kommer til at bruge af 
vores formue, hvis budgettet godkendes. 

 Diskussion: Der er ikke ønske om kontingent forhøjelse, det er udemærket at bruge at vores formue 
til aktiviteter i YAM regi. 

 Regnskab og budget godkendes 
 

 Diskussion: Hvad yder YAM tilskud til? Ved aktiviteter i YAM/DASAM regi, kan transport udgifter 
dækkes, såfremt andre muligheder er undersøgt (kørsel med andre, refunderet af afdeling etc.) Vi 
kan ikke betale for deltagelse i arrangementer. 

 
4) Indkommende forslag: 

 Spørgsmål fra bestyrelsen – har medlemmer forslag til fokuspunkter for kommende år udover oven-
stående? Ingen indkommende forslag.  



  
 

 

 Forslag til næste års temadag; 
- Hvad kan en arbejdsmediciner blive? 
- Sjældne eksponeringer 
- Allergologi 
- Forskning blandt yngre arbejdsmedicinere.   
- Generelt: Det er vigtigt, at der er tid til den sociale interaktion. Arrangører skal kontakte de ud-
dannelsesansvarlige og UKYL på afdelingerne mhp. at invitationen til temadag bakkes op.  
 

5) Valg til bestyrelse: 
Christina Bach og Sofie Bünemann Dalsgaard på genvalg, genopstiller ikke.  
Janne Møller, suppleant, på genvalg, genopstiller 
 
Janne Møller, Marianne Kyndi, Naomi Rosenberg træder ind i bestyrelse. Foregår uden valg. 
 
Bestyrelsen består af Margrethe Bordado Sköld, Janne Møller, Naomi Rosenberg, Marianne Kyndi og Signe 
Hjuler Boudigaard. Tre førstnævnte fra videreuddannelsesregion Øst, to sidstnævnte fra videreuddannelses-
region Nord. Videreuddannelsesregion Syd er ikke repræsenteret. 
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde. 
 
6)Udvalg: 
Aktuelt er YAM repræsenteret ved følgende udvalg under DASAM: 
 
Kursusudvalget: Luise Begtrup, Iben Jacobsen og Gitte Jakobsen  
Armoni: Jonathan Aavang Pedersen og Gitte Jakobsen 
Videreuddannelsesudvalget: Paula Hammer, Tine Malling, Vibeke Sørensen, Mette Lausten, Janne Møller, 
Margrethe B. Sköld, Signe Hjuler 
Ansættelsesudvalget: Ø-Jonathan Aavang Pedersen, S:Lisbeth Traulsen, N: Signe Hjuler 
Årsmøde: Tina Storm 
Virksomhedsnær arbejdsmedicin VAM: Tina Storm 
Inspektorer: (Juniorinspektorer) Nord: Marianne Kyndi, Øst: Paula Hammer og Margrethe Bordado Sköld, 
Syd: mangler  
ICOEPH: ingen aktuelt 
 
Ingen nye ønskede at indtræde i udvalgene. 
Dette kan fortsat gøres ved at kontakte udvalgene. fraset ansættelsesudvalget og inspektorerne, er der som 
udgangspunkt ingen grænse for antal deltagere.  
 
7) evt.  

 Synlighed – skrive til UKYL, bede dem nævne YAM i introprogram 

 Det arbejdsmedicinske projekt er tilføjet til diskussion under DASAM: 
Kort diskussion, fælles holdning: ikke sætte kravet til indhold ned, men vigtigt at afsætte tiden, 
hvorledes skal aftales fra starten.  

 


