Referat til FYGO Bestyrelsesmøde
onsdag d. 25 August 2011 kl. 16.00-21.00
OUH
Referentliste: Elise, Ida, Kristian., Louise, Anne Cathrine, Julie, Marie, Kasper, Christina, Pernille, Sofie, Helene,
Maria C
Ordstyrerliste: Pernille, Sofie, Elise, Helene, Ida, Kristian, Maria C., Louise, Anne Cathrine, Julie, Marie, Kasper,
Christina
Tilstede: Kasper, Ida, Marie, Pernille, Helene, Sofie

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
Ref.: Pernille, Ordstyrer: Kasper
2. Godkendelse af referat fra juni 11
Minder om at navne ikke skal stå i referatet, må stå på separat arbejdspapir.
Rettes til og novembermødets program slettes fra referat og er på særskilt dokument
3. Efterårsmødet (Julie/Marie)
Stort set færdigt program til fredag og lørdag. Porgammet kommer i DSOG-bladet, der er deadline 2. sept.
Julie og LLTA aftaler honorering og rejsegodtgørelse, indkvartering til udenlandsk
foredragsholder.
Marie sender mail til de uddannelsesansvarlige overlæger mht indsamling af plakater så der kan
uddeles diplom og præmie til vinderen.
Julie kontaktes angående ansøgning om midler til udenlandsk foredragsholder
4. Kursist kurser – hvor langt er vi (Kasper)? Bagvagtskursus (Elise)
Det er dagskurser, og det besluttes at hvis vi ikke skal lide økonomisk tab, er 800kr rimelig
pris(evt. 1000 hvis der er middag med)
Speciallæge – og hvad så?-kurset lægges i november, formen på kurset diskuteres. Kasper laver
udkast til program.
Bagvagtskurset (Elise) – intet nyt
Forskningskursus( Ida/Sofie/Pernille) i foråret – intet nyt, forår/evt efterår 2012
5. Kampagnen – hvordan går det?
Artiklen til ACTA Mette Hvilshøj og Sofie arbejder videre, Marie kommer med oplæg med data
for kursisternes erfaring når hovedudd. påbegyndes. Ida er også med. Kasper oversætter.
6. Internat – hurtig update (Sofie).
Lokaler på plads med Vejlefjord.
7. Prognose opgørelsen – orientering og info om DSOG-strategi seminar. Se vedhæftet
præsentation.

Marie gør rede for det udsendte oplæg.
8. Status på forårets/efterårets kurser (Sofie)
a. Hvordan går det i kursusudvalgene?
2 kurser i okt. og 2 i november(øst), fungerer godt.
Sponsorkontakt med Lise Lotte er under udarbejdelse.
I Vest er der ikke tilstedeværelse fra kursusansvarlig Christina
9. Nyt fra :
a. DSOGs bestyrelse (Elise, Marie)

Har netop afholdt strategiseminar, ovenstående omkring prognosen fyldte meget.
b. Ansættelsesudvalget (Pernille)
3 veloverståede ansøgningsrunder i regionerne. Der vil blive evalueret i ansættelsesudvalget på ansøgningsrunderne i det
kommende år, da der nu har været en del ansøgningsrunder med den nye ansættelsesprocedure.
c. Undervisnings- og uddannelses udvalgene (Ida)
Der opfordres til at se på 360 gr. Evaluering, skal det være for alle eller kan det forbeholdes, der hvor der er mistanke om
problemer.
Der arbejdes videre på revidering af tjeklister og logbøger.
d. Efteruddannelsesudvalget (julie)
e. NFYOG (Christina/Anne Cathrine)

Symposiet i sept. Aflyst pga manglende interesse/for få tilmeldte
f. Regionerne (Øst, Nord, Syd)
Intet nyt fra Syd og Nord. Dog veloverstået forskningstræningsafslutning i Syd.
Intet nyt fra Øst
g. Inspektorordning

(Marie)

Planlagt i Hvidovre, men ikke fastlagt dato. Kolding planlagt til januar 2012
10. Eventuelt

A: Karrieredag, Sofie: 13-10-2011 i Øst. Syd ikke oplyst dato. Nord kun hvertandet år, således
ikke i år.
B: Hjemmeside, Sofie: tilbud indhentet, 10.000kr for oprettelse og herefter 300kr pr. måned til
vedligeholdelse, men hvor vi selv kan lægge ud på siden.
Næste møde er d. 29/9 11 på OUH

