
 
 

9. maj 2019 
  

Referat 

 
1) Konstituering 

a. Formand: Margrethe 
b. Kasserer: Signe 
c. Sekretær: Janne. 
d. Menigt medlem: Inge 
e. Suppleant: Naomi 

2) Godkendt referat fra generalforsamling 2019 
3) Opfølgning fra generalforsamling 

a. Valgfrit ophold: YAM bakker op om at det valgfrie ophold fastholdes, og at det forhold der står i målbeskri-
velsen om, at det valgfrie ophold kan være enten klinisk eller teoretisk  

b. Differentieret medlemskontingent i DASAM: vi bakker op herom. Vi stiller det som et forslag til behandling 
på generalforsamling i 2020. 

4) Temadag 
a. Onsdag d. 20 november 2019 i Odense. 
b. Indslag: Tema forebyggelse 

i. 3 indslag, umiddelbart i retningen af 
1. Hvordan yder man forebyggelse 
2. Hvem kan vi samarbejde med? 
3. indslag af relevans fra Center for Folkesundhedsvidenskab 
4. hvad viser forskningen virker? 
5. Naomi nævner artikel i Politiken vedr. forebyggelse på arbejdsplads. 
6. Signe vil undersøge hvilke undervisere der var på det tidligere ”forebyggelseskursus”. 

ii. Workshop 
1. Hvis der skal være en workshop, skal det give mening og grobund for noget, som kan 

tages videre. 
iii. Postkasse? 

1. på baggrund af deltagernes tanker fra dagen - hvordan kan vi udbygge forebyggelsesind-
satsen? Sammendrag af inputs sendes ud i samlet skriv til YAMs medlemmer. 

c. vi summer til næste gang hvilke foredragsholdere der kunne være relevante, og hvordan en workshop evt. 
kunne faciliteres 

5) evt.: Vedr. Folkemødet er YAM blevet kontaktet af Arbejdsmiljørådet i forhold til at deltage ved en stand om håndek-
sem mellem oplæggene. Stadig ikke afklaret hvilke andre YAM medlemmer udover Margrethe der vil deltage til Folke-
mødet. Margrethe skriver til Alexandra Golabek. Maja Fisker og Tanja Carøe mhp interesse for at bidrage til oven-
nævnte indslag. Arrangørerne bag standene (Arbejdsmiljørådet, BFAerne og NFA) skal have møde i april. Margrethe 
har opfordret dem til at indtænke andre stande/indslag hvor arbejdsmedicinerne kan bidrage.  

 

Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 01.04.2019 

Kl.: 20.00 

Sted: rm gruppemøderum 

 

 

 

Deltagere:, Inge, Naomi, Signe, Margrethe og Janne 

(ref.) 

Afbud: 0 

Næste møde: onsdag 08.05.2019, kl. 20.00 

Sted: rm gruppemøde rum 

 


