YAM

BESTYRELSESMØDE

Dato:
Kl.:
Sted:
Deltagere:

Tirsdag d. 08.02.22
20.00
Videokonference
Astrid, Line, Inge, Jonas og Marie

Dagsorden
1. Valg af referent
Marie
2. Godkendelse af referat
Referat godkendes
3. Temadag
Mange positive tilbagemeldinger. Kursusleder Gitte Højbjerg Jacobsen har ønsket
kontaktoplysninger på Kasper Rudolfsen fra CB Group, ift hoveduddannelseskursus
”Eksponerings-, årsags- og risikovurdering”.
4. Generalforsamling YAM
Dagsorden skal sendes ud mindst 4 uger forinden, hvilket er 09.02.2022.
• Punker til dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formand og bestyrelsen
3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af budget og
kontingent
4. Uddannelse og trivsel:
- Hvordan har I det i de forskellige regioner/afdelinger?
- Eventuelle tilbagemeldinger/ændringer til vores ”pixiebog”?
5. Forslag og drøftelse af YAM´s fokus- og arbejdsområder
6. Ønsker til temadag 2023
7. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
8. Ændring af vedtægter. Mindst 4, optil 8 medlemmer +
suppleanter.
9. Valg til bestyrelsen
10. Evt. andre valg, herunder udpegning af repræsentant til udvalg
og arbejdsgrupper som f.eks. årsmødeudvalget
11. Eventuelt

•

Bestyrelsesmedlemmer på valg?
Inge ønsker at stoppe, Jonas som suppleant er på valg.

•

ØKONOMI og regnskab?
Signe lavede regnskab for 2021. Intet nyt udover Temadag og gaver. Line
præsenterer på Generalforsamlingen, evt udprint af budget.

5. DASAM Årsmøde
YAM arrangerer underholdning til middagen, ifa Bingo/Banko med musiknummer
(titler på pladen). 25-30 ”arbejds-sange”. Vi finder hver især relevante sange og
sender til Astrid (gerne inden for en uge). Astrid ringer DSB Kursuscenter angående
musikanlæg.
6. Evt.
Astrid oplyser at ”Politik om krænkende handlinger” er godkendt af DASAM og
sendt ud til alle medlemmer.
Jonas oplyser at det er holdt møde om Videreuddannelsen ift sammenlægning af
Arbejdsmedicin og Samfundsmedicin.
Margrethe er en engel ift at hjælpe med at arrangere valgfrit klinisk ophold (i
Region Øst).
Næste møde
Afholdes ifm Årsmødet. Bestyrelsen og evt nye medlemmer spiser frokost sammen
om torsdagen.

