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Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af referat fra 18/01
Referatet godkendes.
2. Tilbagemelding fra DASAMs bestyrelsesmøde d. 29/1
Margrethe har deltaget.
2.1. Valg til bestyrelsen
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg og genopstiller ikke. Alle medlemmer, der
skulle have lyst, opfordres til at stille op.
2.2. Årsberetning
Årsberetningen bliver formentlig opdelt i temaer (der foreslås: speciallægeuddannelse, visioner, rekruttering), der kan inspirere og være oplæg til diskussion. Den bliver
muligvis lagt sammen med årsberetningen fra Videreuddannelsesudvalget pga. fælles tema.
2.3. Hjemmeside
Hjemmesiden er ved at få nyt look. YAM har foreslået at forsøge at skabe en fælles
platform, der også vil kunne inkluderer f.eks. ARMONI. DASAMs bestyrelse overvejer det.
2.4. Tilbagemelding fra ”Lægevidenskabelige selskabers” årsmøde
Margrethe og Janne deltog fra YAM.
Flere gode oplæg om synlighed og lægers rolle i fortid, nutid og fremtid. Spændende
debat omkring viden og vidensformidling. Vil tage flere af pointerne med på visions-temadagen.
3. Årsmøde
3.1. Årsberetning, YAM
Margrethe har skrevet udkast, som hun vil sende rundt til kommentarer. Den endelige årsberetning bliver sendt ud sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.
Signe gør opmærksom på at der muligvis skal laves vedtægtsændringer så vi går fra
at være passiv forening til aktiv forening, for at kunne foretage ændringer (såsom at
ændre kontaktperson, der aktuelt er tidligere kasserer, Rebekka Slagor), undersøger
det og melder tilbage I så fald skal det skrives ind i vedtægterne at man hver gang
kasserer-posten skifter, også skal skifte navn i CVR-registret. I fald der skal foretages vedtægtsændring, skal medlemmerne informeres senest 14 dage før generalforsamlingen.

3.2. Valg til bestyrelsen
Sofie og Christina er på valg og genopstiller ikke. Vi opfordrer alle interesserede
YAM-medlemmer til at stille op.
4. Visions-temadag
4.1. Plan for dagen
Der vil i slutningen af temadagen være en paneldebat.
4.2. Visionsoplæg
Margrethe har lavet oplæg, som alle bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed for at
kommentere på og skal mødes med Luise Begtrup d. 23. februar til forberedelse af
det endelige oplæg til visionstemadagen. Når de har lavet det endelige udkast til oplæg, sendes det rundt med henblik på endelige kommentarer.
5. Stockholm
5.1. Deltagere
Der er kommet én ansøgning til turen til Stockholm fra Luise Begtrup, post.doc. og
hoveduddannelseslæge på Bispebjerg Hospital. Derudover deltager Janne og Margrethe fra YAMs bestyrelse.
Der kommer tre uddannelseslæger fra Sverige på besøg på Bispebjerg Hospital d.
23. marts.
5.2. Praktisk
Christina arrangerer at de svenske uddannelseslæger holder en halv times oplæg om
morgenen og resten af dagen vil blive fyldt ud af forskellige kontormøder på afdelingen med bl.a. ledende overlæge, uddannelsesansvarlig overlæge, professoren og
afdelingspsykologerne fra stressklinikken. Svenskerne ankommer aftenen forinden,
d. 22. marts og vil spise middag med Luise, Janne og Margrethe, der skal til Sverige
i april samt Christina, der er medarrangør på Bispebjerg Hospital. Vi søger DASAM
om tilskud til middag, hvis ikke vi får det, kan YAM bidrage. Margrethe laver ansøgning til DASAM.
6. Evt.
Intet til dette punkt.
Deltagere:
 Margrethe, Sofie, Signe, Christina (ref.)
Afbud:
 Janne
Næste møde: 07.03.2018, efter visionstemadagen
Sted: Odense, nærmere adresse følger

