
 
 

 

 

 

YAM  BESTYRELSESMØDE 
 
Dato: Tirsdag d. 06.05.22 
Kl.: 18.30 
Sted: 
Deltagere:  

Fysisk møde i København 
Astrid, Jonas, Line, Lærke, Marie og Signe. 
 

 
Dagsorden og referat: 
 

1. Valg af referent (seneste: Line i marts, Signe i april) 

Lærke tager referat. Ingen indsigelser. 

 

2. Godkendelse af seneste referat fra april.  

Yay x 6.  

 

3. Observatørposter i Videreuddannelsesudvalget og AM-PRO (status)  

Jonas er på som observatør i AM-PRO. Signe har talt med Margrethe og vil deltage som 

observatør på næste møde, der nok først bliver afholdt om et halvt års tid.  

 

4. Status på arbejdet omkring revision af videreuddannelsen – YAM’s stemme i debatten 

Formanden gennemgår de fra sundhedsstyrelsen indkomne forslag til revision af 

videreuddannelsen. Emnet diskuteres indbyrdes i bestyrelsen og der er enighed om at lave et 

skriv med YAM’s synspunkter i forhold til bekymringer omkring og styrker ved de forskellige 

fremlægninger. Marie skriver input og sender ud til de øvrige medlemmer af bestyrelsen mhp. 

kommentarer og tilføjelser inden mødet onsdag d. 11.05.2022.  

 

5. Faste/tilbagevendende punkter til dagsordenen?  

 

• fx Nyt fra observatørposterne (DASAM, VU og AM-PRO?)  

Det foreslås at nyt fra observatørposterne, nyt fra formanden (herunder nyt fra DASAM), samt 

nyt fra sekretæren (nye medlemmer, dødsfald(!) mm.) sættes på som fast punkt ved hvert 

bestyrelsesmøde.  Ingen er imod! Afprøves fra næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Temadag 7. november 2022  

• Psykosocialt arbejdsmiljø 

Fortsat enighed om temaet.  

• Oplægsholdere? 

Marie byder ind med flere gode forslag til oplægsholdere. Bliver for nu enige om at høre Louise 

Lindholdt – ungdommens trivsel og senere tilknytning til arbejdsmarkedet (Marie Kontakter), 

Jens Peter Bunde – evidensen på området (Jonas kontakter), NFA evt. Thomas Clausen (Jonas 

kontakter) og psykolog  Morten Willer (Astrid kontakter) 



 

 

  
 

• Lokation? 

 

Mulighed for afholdelse i Århus? Ellers mulighed for afholdelse på Bispebjerg, men bekymring for 

om dette vil gøre deltagelse svær for medlemmer i Nord og Midt – samt oplægsholdere. Tages op 

igen til næste møde.  

 

 

7. Eventuelt 

 

Det foreslås at nyt fra observatørposterne, nyt fra formanden (herunder nyt fra DASAM), samt 

nyt fra sekretæren (nye medlemmer, dødsfald(!) mm.) sættes på som fast punkt ved hvert 

bestyrelsesmøde.  Ingen er imod! Afprøves fra næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 

Næste møde: d. 13.06.2022 kl. 20:00 – indkaldelse over teams. 

 

 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 


