
 

 

 Referat til FYGO Bestyrelsesmøde  
mandag d. 4.April 2011 kl. 16.00-21.00  
OUH  
Referentliste: EH, KM, HH, CS, IK, KA, PS, MS, SL, MV, LW, AC, JH  

Ordstyrerliste: MS, CS, PS, SL, EH, HH, IK, KM, MV, LW, AC, JH, KA  

Dagsorden:  

1. Valg af referent og ordstyrer  
 

KM er referent og MS er ordstyrer  

2. Godkendelse af referat fra Marts ’11 og fra internatet  
 

Godkendes enstemmigt  

3. Velkommen til den nye bestyrelse, præsentation, forventninger til og visioner for vores 

fremtidige samarbejde i bestyrelsen (alle)  
 

Alle tilstedeværende præsenterer sig  

4. Konstituering af den nye bestyrelse. Præsentation af poster og valg. (MS)  
 

Posterne gennemgåes med præsentation af arbejdsgange.  
a. valg af ny organisatorisk sekretær: KA stiller op og vælges  

b. valg af ny kasserer: HH stiller op og vælges  

c. Valg af nyt medlem til følgegruppen i nord/specialerådet?: CS Vælges til følgegruppen og AC til 
specialeråd  

d. Valg af nyt NFYOG –medlem (erstatter PS): AC  

e. Er der flere? EFU: JH er valgt  

f. Tovholder kursusudvalg i vest: MS  

 

Yderligere Poster  

Formand: Marie  

Næstformand: Sofie  

ENTOG: Kasper  

EXPU: Ida  

Sponsoransvarlig: Kristian og Sofie (DSOG Liselotte)  

Webmaster: Christina  

EFU: Julie  

DSOG. Elise  

Forskningstræningsudvalg: Christina  

TOvholder for kursusudvalg øst: Sofie  

Specialespecifikke uddannelsesråd øst: Sofie (Marie Sørensen)  

Specialespecifikke uddannelsesråd vest: Pernille (Anne Rahbek)  

Uddannelsesudvalget: Ida  

Ansættelsesudvalget: Pernille  

5. Bestyrelsens arbejdsopgaver, hvem løser hvad og hvilken rolle har de associerede poster!  
 

Er gennemgået under pkt. 4.  



 

6. Evaluering af internatet (MS)  
 

38 har betalt selv, stor andel. Muligt problem når afdelingerne ikke vil betale.  

8 var præintro lille andel. Ikke som frygtet. Antallet var blevet oplyst til at være større.  

Flere har tilkendegivet at niveauet var for lavt. Dog stadig pæne karaktergennemsnit i det store hele.  

Der skal være tæt dialog med undervisere til internat og kurser for at gøre helt klart hvad det er vi 

forventer.  

Generelt gode tilbagemeldinger på indslag. Muligvis mere diskussion.  

Deltagerliste skal på nettet så deltagere kan koordinere kørsel. Samlet bus fra station kan nok ikke lade 

sig gøre.  

7. Kampagne 2011: Giv kniven videre…  
a. Powerpoint /forårsmødet: Power point gennemgåes, Budskabet skal være mere operativ oplæring 

pga yngre kandidatalder. Inspirere til debat.  

b. Videoer: 5 videoer på plads, mangler video med Lisa Bang. Maries video bliver den første på nettet. 

Kasper skal arrangere video med Lisa.  

c. Konkurrencen: Der opsættes plakater på afdelinger med afkrydsning for operationer og supervisor.  

d. Praktisk ifht. Udsending af materiale osv. Om muligt bestyrelsesmedlem holder foredrag. 

Kontaktperson ved FYGO til andre afdelinger. Materiale skal sendes til afdelinger, MV står for det. 

Marie optages på Forårsmøde hvis muligt også på hjemmeside.  

 

8. Status på forårets/efterårets kurser (SL)  
a. Hvordan går det i kursusudvalgene? Kurser for foråret ved at komme at stå. Mulige undervisere til 

hands-on skal findes, evt kursister. Gode erfaringer fra internat med kursister. Kursusudvalgenes 

medlemmer opremses.  

9. Mols-Internat 13-14 Maj  
a. Emne/program? Karriererådgivning, kursistfokus, Gynækologiske patienter i FAME, visionen, 

debattemaer til internatet, efterårsmøde, samarbejde med studenterforeninger,  

b. Planlægning:  
 

Kok: Marie  

Snacks: Sofie  

Drinks: Julie  

Musik: Pernille  

10. Nyt fra :  
a. DSOGs bestyrelse (EH, MS) : Grav Prolong, planlægning af forårsmøde, opbakning til kampagne, stort overskud i DSOG 

mulighed for at søge penge, DSOG fond  

b. Ansættelsesudvalget (PS) : Datoer for samtale 20,21 og 22 juni ansøgningsfrist ca en måned i forvejen. Ingen diskussion om 

4-årsregel.  

c. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (IK) : Intet nyt.  

d. Efteruddannelsesudvalget (): intet nyt  

e. NFYOG (CS/PS) : Møde 4. Maj i London. Symposium september 23. 24 september, problemer med at finde undervisere til 

første semester screening.  

f. Regionerne (Øst, Nord, Syd) : Nord: Pladser skal fordeles efter nedlukning af Silkeborg, muligvis bytte om på faser. Øst: 

Jette Led vil holde foredrag på Forårsmøde og uddannelse. Syd: Laparoskopikursus arrangeres, flere introstillinger på 

Odense diskuteres  
 



 

g. Inspektorordning (MS): Der er planlagt besøg på Skejby, Kolding,.  

11. Eventuelt  
 

- Punkter til næste møde:  

1. Skal blanketten til indmeldelse i FYGO/DSOG ændres? B-autorisation x på blanketten, ellers sendes 

ansøgning om at blive medlem til Kasper og kun Kasper.  

2. Ny blanket til refusion af diverse som slik, kage og møder.  

3. Inspirationskataloget skal diskuteres og godkendes  

4. Der diskuteres hvor meget FYGO skal give i tilskud til Forårsmøde. DSOG adspørges inden der kan 
gives endeligt svar.  

5. Er U-kursusdeltagere ”velopdragne” skal der laves retningslinjer for opførsel på kurser. Skal tages op 

i uddannelsesudvalget.  

 

Næste møde er d. 13-14 maj 2011 på Molslaboratoriet 


