Referat af FYGO Bestyrelsesmøde
Mandag d. 10.Maj 2010 kl. 16.00-21.00
OUH
Referentliste: KA, PS, LA, MS, SL, EH, NN, KM, MF, HH, IK, CS
Ordstyrerliste: SL, EH, NN, IK, KA, LA, KM, MF, PS, MS, HH, CS
Deltagere:
Afbud:

KA, PS, LA, MS, SL, EH, KM, MF, HH, IK, CS
NN

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
KA og SL blev enstemmigt valgt
2. Godkendelse af referat fra apr ’10 og fra internatet (Hvis det kommer frem KBP)
Godkendt uden kommentarer. Vi afventer fortsat ref. fra FYGO-internatet
3. Endelig konstituering af den nye bestyrelse. Præsentation af poster og valg. (MS)
a.
b.

Velkommen til Helene og Christina
Valg af NFYOG rep

Præsentation af NFYOG og indhold i arbejdet. Flere input til forbedringer. Christina
vælges som 2. medlem.
4. Kampagne 2010: Giv kniven videre…
a.

Respons fra DSOG, Poll (Har du superviseret en kollega…) (EH)

DSOG umiddelbart positive, dog ikke overalt i specialet. Mange bryder sig ikke om
at blive udstillet på skemaer. Kampagnen skal køres på et overordnet plan i
samarbejde med DSOG. Har fungeret rigtig godt indenfor kirurgien i Kolding.
Tages evt. op på Molsinternatet
b.
c.
d.
e.
f.

Feedback fra YDK (LA) og FYA
Slogan, badges mm. Hvad vil vi?
Plakat (LA) og følgebrev til afd. (ordlyd, hvem skal det sendes til?)
Opfølgning/præmier
Info. I blad/på hjemmeside

5. Rekruttering
a. Nyt fra SAKS
Møde i Kbh. afholdt. Ca. 30 deltagere. Dog unge deltagere. Flere forlod mødet,
måske pga godt vejr. Der blev fra deltagere adspurgt om forskningsmuligheder, og
der bør henvises til phd-skolerne eller professorkredsen

Kommende møde i Odense, ca. 40 deltagere. Det er lidt svært at rejse midler til
kaffe. Vi beslutter at 1000 kr fra FYGO er et rimeligt tilskud, når der er 50 tilmeldte.
Århus den 25. Maj. YDK har meldt ud, at de sender en unavngiven repræsentant.
b. Status plakat, foldere
Der bestilles 2 bannere med stativ, 50 plakater, 200 postkort.
c. Mænd i specialet
MS skaffer emailadresser på de frafaldne i Jylland, KA og KM udarbejder en kort
skrivelse/spørgsmål for at høre om årsagerne til deres fravalg. Ligeledes kunne de,
der netop er færdige adspørges for at høre, hvorfor de er blevet i specialet.
Spørgsmål rundsendes til bestyrelsen inden de sendes ud.
6. Status på efterårets/forårets kurser
a. Urogyn: (vest:PS) Marianne Glavind Maj

Ingen problemer
Sphincter: august (øst: SL, KM vest: MS, NN)

Dato mangler, bliver efter sommerferien
Metaboliske sygd: Juni (øst: SL, KM vest: NN, IK)

3. og 8. Juni, 25 tilmeldte i øst
b. Faglig profil i øst (EH)

Få tilmeldte, skyldes måske den rykkede ansøgningsfrist.
c. Sponsorer (?)

Sofie og Kristian snakker sammen
d. En fælles kursuskonto – så vi ikke skal bruge privat konto til kurserne

Louise adspørger Danske Bank om de har et løsningsforslag
e. Behov for flere kurser til kursister (Diskussion)?

Flyttes til Molsinternatet
7. Planlægning af Molsinternat (MS)
Rettelser til programmet indført direkte
a. Ideér til arbejdsområder

Bestyrelsens arbejdsstruktur- og områder. Kort oplæg til diskussion ved Kasper
b. Forslag til program

FYGO-internat: Pole dancing og spa ved Elise, som desuden kontakter Kolding
Fjord. Alle tænker på underholdningsemner
Kurser: alle tænker på emner
FYGO-tema: Alle overvejer
c. Praktiske opgaver, mad, vin osv.

Mad og vin + aperitif (Marie), øl, vand + drinks + højttalere (Pernille), snacks + slik
(Sofie), isterninger (Kristian)

8. Nyt fra :
a. DSOGs bestyrelse (EH, MS)
 Ny formand, Charlotte Søgård, næstformand Kresten Rubeck Petersen fra
Odense.
 Nedsat kontingent de første 2 år til nye medlemmer af DSOG
 MS refererede diskussion om arbejdet i uddannelsesudvalget
 Der skal vælges et EFU-medlem til NFOG
 Økonomiske udfordringer i forhold til finansiering af EXPU-ophold pga
manglende midler i FIGO-fonden
b.

Ansættelsesudvalget (PS)

Datoer for ansættelsessamtaler meldt ud. Frist i Øst den 17. maj. Gentofte og Riget
er slået sammen.
c.

Undervisnings- og uddannelsesudvalgene (IK)

Kort telefonmøde, hvor udvalget konstituerede sig selv. Ellen Lykkegård valgt som
formand.
d.

Efteruddannelsesudvalget (NN)

Udvalget er nedsat, men ikke konstitueret
e.
f.

NFYOG (PS)
Regionerne (Øst, Nord, Syd)

For få introstillinger i Nord. Der arbejdes på sagen.
Der opfordres til, at hvis man bliver opmærksom på klassificerede stillinger, som
ikke opslås, at dette rapporteres tilbage til YL centralt.
Karrieredag i Øst den 14. oktober. Specialernes dag Århus Universitet den
29.oktober
g. Inspektorordning (MS)

Ida og Marie skal på kursus. Der mangler en i syd, Pernille forsøger at finde en
kandidat
9.

Eventuelt
 Idékataloget blev sat til debat. Der er behov for en konkretisering af den faglige profil.
Kataloget kan evt. udvides til bredere motivation end blot de 7 lægeroller. Det er
afgørende, at vi er bevidste om den politiske betydning, et sådant dokument kan få.
Marie, Mette, Helene og Pernille arbejder videre med kataloget.
 Helene berettede om diskussionen på årets lægemøde vedr. kliniske retningslinjer

10.

Punkter flyttet til næste møde eller Molsinternatet
De forskellige udvalg og deres arbejde

Giv kniven videre/har du superviseret en kollega i dag; indhold og form? (pkt. 4)
Opfølgning på kontoproblematik (6 d)
Kurser til kursister (pkt. 6 e)
11.

Punkter uden for dagsorden
 Medlem af EXPU kunne dupleres en periode. Der afventes med at finde nyt medlem
til efteråret
 Pernille tager problematikken op omkring det rykkede tidspunkt for ansøgninger i
foråret til hoveduddannelsesforløb

12. Næste møde

19. august

Næste møde er d. Strategiseminar mols 11-12 juni 2010 på Molslaboratoriet

