28. november 2017

Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

YAMs bestyrelse
10.10.2017
20.00
Skype

Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af referat fra mødet 14/9: Referatet godkendes.
2. Tilbagemelding fra DASAMs bestyrelsesmøde 25/9: DASAM har været til møde med den
nye leder af arbejdstilsynet (AT) som udtrykte sig meget positivt overfor samarbejdet mellem AT og de arbejdsmedicinske klinikker. Han var desuden meget opsat på at få tilsynene
til at fungere, f.eks. i region nord, hvor det har haltet.
3. Visioner, årsmøde og strategi: Vi vil gerne have formuleret YAMs visioner inden årsmødet.
Vi ønsker input fra medlemmerne og vil uformelt italesætte det på temadagen og senere sende en mail ud til medlemmerne mhp. at høre deres visioner. Vi vil derefter gå i gang med at
formulere YAMs samlede visioner, så det ligger klar til præsentation på årsmødet.
4. Nordisk samarbejde, nyt? YAMs holdninger: YAM er positivt stemt overfor et nordisk samarbejde og ser gode muligheder for nyttig inspiration.




I videreuddannelsesudvalget drøftes det om man skal forsøge at samarbejde nordisk
omkring afholdelsen af nogle af hoveduddannelseskurserne, da kurserne generelt er
dyre at afholde for en lille målgruppe. Margrethe har planlagt at tage på et norsk hoveduddannelseskursus i november og har aftalt med DASAM at hun efterfølgende
melder tilbage hvordan de obligatoriske kurser er bygget op i Norge.
Der er mulighed for udvekslingsophold på de arbejdsmedicinske klinikker i de nordiske lande.
o Janne og Margrethe har netop været i Finland og blev præsenteret for det
finske arbejds- og miljømedicinske område, hvor en meget stor del af arbejdet ligger virksomhedsnært - til stor inspiration.
o YAM (Christina) har kontakt til en yngre arbejdsmedicinsk læge, Theo, fra
Stockholm med henblik på udveksling. Vi forestiller os at der er et givet antal pladser, som YAMs medlemmer kan søge om. Antallet af pladser afhænger af økonomien. Vi forestiller os at YAM lægger ud og at de medlemmer
der skal til Stockholm søger DASAMs rejselegat(er) til deling. Christina
melder tilbage til Theo at vi må afvente økonomien efter temadagen inden vi

endeligt kan gå i gang med at planlægge udvekslingen.
5. Hjemmeside: Margrethe har endnu ikke fået adgang, da DASAMs hjemmeside endnu ikke
har byttet server, men det er på trapperne.
6. Temadag, all set?: Vi beslutter os for tre retter + et glas vin til 300 kr pr. mand. Må afvente
det endelige antal tilmeldinger før vi kan få de sidste ting på plads. På nuværende tidspunkt
er der 15 tilmeldinger, inkl. YAMs bestyrelse. Der er deadline d. 31. oktober – indtil da, gør
vi reklame for dagen når vi møder medlemmerne.
7. Evt.:




Christina har fået mail om at hun ikke længere skal indmelde nye medlemmer, da
Signe og Margrethe nu er administratorer. Der skulle være sendt en mail om en ny
indmeldelsesprocedure til Signe, der ikke umiddelbart har hørt noget om dette. Christina og Signe følger op på dette. Det er vigtigt at vi får et overblik over medlemmerne, så vi kan lave opdaterede medlemslister. Lægeforeningen meldte for ca. 4
måneder ud at de var i en proces med store omlægninger og at de ville melde ud når
de var klar til et nyt system. Der er endnu ikke kommet en udmelding til Christina.
Opfølgning d. 12.10.17: Mailen var sendt til tidligere administrator Rebekka. Den
nye administrationsgang er at nye medlemmer selv melder sig ind via link, hvorefter
administrator modtager en mail for at godkende ansøgningen.
Angående økonomi, så var vores ansøgning til LPK blevet forlagt internt. LPK har
lovet at vi snart har adgang. Foreløbigt ser det ud til at udgifterne til temadagen ender omkring 10.000-12.000 kr. – afhængig af antal deltagere og transportudgifter.

Deltagere:
 Margrethe, Janne, Signe, Christina(ref.)
Afbud:
 Sofie
Næste møde: 27.11.2017, kl. 20.00
Sted: Skype

