
Referat til FYGO bestyrelsesmøde 
(telefon møde) 

 
Onsdag den 17. januar 2007 kl. 21.00 – ca. 22.30 

 
 
 
Referentliste:   PS, TD, ME, CDP, KB, KS, MS 
 
Dagsorden: 
 
Valg af referent: PS 
 
 

1. FYGO internat og GF 2007 – sidste detaljer :  
 

Mad/værelser (ME/CDP) reduceret til 50 enkeltværelser Matilde ordner menuen. 
PRAKTISK: 

 
Underholdning: Jens ordner underholdning – melder tilbage inden 14 dage. 
Udfærdigelse & tryk af: Program (CDP) (med logo fra sponsorer)  
Kursusbevis (KB)  
Evalueringsskemaer: (CDP) 
Navneskilte: m. eget logo (PS) 
Vingaver: 9 foredragsholdere, 4 (CDP, MS, TD, PS) afgående best.medl., to 
revisorer, à kr. 600?) (ME) 
Sponsorer (ME/CDP/CRL): Indtil videre er fundet: schering olympus nycomed ge 
healthcare. 
 
Programmet er godkendt til 8 point 
 
CRL kommer ikke men opstiller til post som ordinært bestyrelsesmedlem og udgår af 
DSOG´s efteruddannelsesudvalg. KB og Jacob bliver. Der skal opstilles FYGO 
repræsentant til DSOG´s efteruddannelsesudvalg. Jacob eller KB stiller op som fygo 
repræsentant i DSOG. Annemette stiller til genvalg. Valg af revisor: Rubab Agha 
Krogh blev kun valgt for ét år ved sidste Generalforsmling og skal opfordres til at 
genopstille til 2 årig periode.  
  
Ordstyrer/dirigent: Tórur overvejer, dog gerne en udefra. Tages op til næste 
møde. 
Referent: Jacob har påtaget sig hvervet. 
 

  
2. Økonomi/ Regnskab 2006/ Budget 2007 Der er omkring 100000 på kontoen . Årets budget 

kommer til at holde, dog udsving på de forskellige konti.  

3. Høring om ny ansættelsesprocedure – FYGO udkast til bla. ”faglig profil”: 

Der er fortsat enighed om at der er en hvis uigennemsigtighed processen.  FYGO må være 

med til at påvirke processen i positiv retning. F.eks ved at gøre synligt for medlemmerne 



hvornår tingene sker og hvordan det kommer til at se ud. Bestyrelsen vil prøve at komme 

med forslag til hvordan en faglig profil kunne se ud for vores speciale? Jens og Annemette 

vil prøve at lave udkast. Siden vil det være vigtigt at være velrepræsenteret i 

ansættelsesudvalgene i regionerne. 

 

4. Inspektorbesøg  - status: Odense vil have udsættelse. Næstved d 25. januar. Holbæk 

28. februar. 

Haderslev aflyser da de ikke har udd. søgende.  

5. Evt: 

Dimensioneringplan er kun en anbefaling. Således ikke sikkert der bliver det øgede antal 

stillinger i hoveduddannelsesforløb som håbet. 

FYGO Klumme til DSOG-bladet sættes på hjemmesiden 

Næste møde 28. februar kl 1500 i Odense. Efterfølgende middag. 

 

17. januar 2007 / Peter Secher 
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