8. maj 2018

Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

YAMs bestyrelse
11.04.2018
20:00
Skype

Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af referat:
Godkendelse af referat fra d. 5.4.2018
2. Konstituering
Kort præsentationsrunde. Herefter enighed om flg. konstituering
Formand: Margrethe fortsætter som formand
Kasserer: Signe fortsætter som kasserer
Sekretær: Janne
Menigt medlem: Naomi
Suppleant: Marianne
3. Bestyrelsesmøder fremadrettet: vi aftaler månedlige møder. Næste mødedato besluttes efter
hvert møde.
4. Opfølgning fra DASAM årsmøde
Margrethe blev valgt ind i DASAM og er blevet sekretær. Således er YAMs faste observatørpost i DASAM blevet ledig. Der er enighed om, at vi fra YAMs side ikke vil stille med en fast
observatør, men stille med det medlem, der geografisk set er nærmest DASAM mødets afholdssted. Således
 BBH d. 26/4 2018 kl. 14.30-16.30 : Naomi
 Herning 18/6 2018 kl. 12.00-14:30: Marianne
 Odense d. 23/8 2018 12.00-14.30: Janne
Tema for årsmødet 2019 bliver Uddannelse. YAM bør være med i både planlægningsprocessen og biddrage med oplæg/input. YAM planlægger således tidligt at indgå tæt samarbejde
med årsmødeudvalget og DASAM.
Ole Carstensen informerede om, at han ville deltage i Folkemødet 2018. Margrethe, Signe og
Janne har talt om at YAM også skal deltage. Det giver mening, at ”de yngre spirer” i arbejdsmedicin kommer i kontakt med samarbejdspartnere. Vi diskuterer muligheden for finansiering. Signe informerer om, at der er plads i økonomien til at YAM refunderer transportudgiften til/fra Bornholm, mens alle øvrige udgifter må deltagere selv betale. Naomi vil undersøge

hvilke fonde der muligvis kan ansøges. Margrethe vil i så fald lave en ansøgning. Vi må indstille os på selv at betale kost og logi. Fristen for at melde tilbage om man ønsker/har mulighed for at deltage er d. 30 april.
5. YAM temadag 2018. På generalforsamlingen blev der foreslået følgende emner ”Hvad kan en
arbejdsmediciner blive”,”forskning blandt yngre arbejdsmedicinere”, ”allergologiuddannelse”.
Vi aftaler at holde os til et enkelt emne ”alternativer til slutstillinger i arbejdsmedicin”. Datoen
bliver torsdag d. 15/11 på Bispebjerg Hospital.
6. UEMS. Ole Carstensen har spurgt Margrethe om hun eller en anden fra YAMs bestyrelse
kunne tænke sig at bliver repræsentant i UEMS - occupational medicine. UEMS er en europæiske samling af de medicinske specialer, hvor man to gange årligt mødes og diskuterer og vidensudveksler i forhold til speciallægeuddannelsen. Janne melder sig som repræsentant.
7. Evt.: intet

Deltagere: Marianne, Naomi, Signe, Margrethe og Janne (ref.)
Næste møde: onsdag d. 02.05.2018, kl. 20.00
Sted: Skype

