
 
 

  

 
 
Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 25-02-2019 

Kl.: 20:00 

Sted: Skype 

 

 

 

1: Referat 8.januar 2019 godkendes. 

 

2. Generalforsamling 2019 

Forud for generalforsamlingen vælges dirigent, Signe, og referent, Janne.  

På valg er: Signe, Margrethe og Marianne. Signe og Marianne genopstiller ikke.  

Margrethe laver powerpoint med standard dagsorden. Signe sender regnskab og budget, 

som vil indgå i powerpoint. Der er endnu ingen input fra YAM medlemmer til general-

forsamlingen. Margrethe vil desuden orientere om den nye kursusrække, og informere 

om ledige pladser i specialets forskellige arbejdsgrupper. Signe foreslår, at YAM med-

lemmerne stilles spørgsmålet om, hvad de kunne tænke sig at bruge YAM til, hvad 

YAM skal have mere fokus på. Det skal også diskuteres, hvad temadagen skal inde-

holde.  

 

3. Årsmødet  

Margrethe vil som YAM formand og juniorinspektor informere overordnet om lægers 

uddannelse, hvordan der evalueres derpå inkl. inspektorordning. Det foreslås, at speci-

allæge uddannelsen skitseres overordnet, uden regionale forskelle kommer til at fylde 

for meget. Herefter kan det tages op, hvorledes de nyudklækkede speciallæger oplever 

sig klædt på til at være speciallæge. Det besluttes at udfordringer/problemstillinger i 

uddannelsesforløbet bedre tages op senere på mødet. Margrethe fortæller, at Inger 

Schaumburg, Vivi og Margrethe vil fortælle om NFA-forløbet på DASAMs generalfor-

samling med argumenter for fortsat valgfrit klinisk ophold her og lignende steder. 

Janne vil som formand for videreuddannelsesudvalget lave et oplæg om den pågående 

revision af målbeskrivelsen og tankerne bag processen. 

 

YAM sammenhold: det besluttes, at YAM ikke skal arrangere en officiel samling om 

onsdagen, da folk formentlig er for trætte efter en arbejdsdag og et tæt aftenprogram.  

 

YAM underholdning – Signe vil forsøge at lave en sang omhandlende årsmødets tema. 

 

4. Folkemødet 



  
 

 

DASAM vil finansiere deltagelse til Folkemødet til 5-6 af selskabets repræsentanter 

med ca. ligelig fordeling af yngre læger og overlæger. Forud for Folkemødet skal del-

tagerne sammen skræddersy et program vedrørende hvilke debatter, de skal deltage i og 

hvem de ellers skal have i tale. 

DASAM vil betale transport, kost og logi og evt. t-shirts og har et samlet budget på 10-

15 tusind kr. YAM er blevet bedt om at lave et budget for deltagelse inden d. 8 marts. 

Margrethe vil gerne deltage, men vi forestiller os at alle YAM medlemmer fremlægges 

muligheden til YAMs generalforsamling, hvor udvælgelse vil foregå ved lodtrækning, 

dog med en plads til et YAM medlem, der er aktiv i enten YAMs bestyrelse eller i 

visionsudvalget ”Samfund og synlighed”. YAM vil bakke op om bred deltagelse fra så 

mange forskellige klinikker som muligt. YAM har sat penge af i budgettet kr. 3000 til 

ca. 1 deltager. Margrethe vil udfærdige et budget. 

 

Evt. intet. 

 

 

  

  

 

Deltagere: Naomi Rosenberg, Signe Boudigaard, Mar-

grethe Sköld og Janne Møller 

Afbud: Marianne Kyndi 

Næste møde: generalforsamlingen, 21.marts 2019 

Sted: DSB Kursuscenter Nyborg 

 


