Referat af FYGO Bestyrelsesmøde
mandag d. 30.november 2009 kl. 16.00-21.00
OUH
Referentliste: SL, EH, NN, PB, IK, KB, PS, MLS, LA, LC, MS,
Ordstyrerliste: LA, MS, SL, EH, NN, PB, IK , KB, LC, PS, MLS,

Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
SLA og LA

2. Godkendelse af referat fra oktober 2009
Godkendt

3. Internat og GF 2010
a.

GF, dagsorden, (udkast v LC)
Det diskuteres, hvordan vi kan få flere medlemmer og dermed deltagere til internatet. Vi er enige om, at
det formegentligt drejer sig om medlemsgebyrets størrelse. Desværre ligger diskussionen hos DSOG,
da de skal give os ’rabat’, hvis kontingentet skal ned. Det er svært at tage op til diskussion på en
generalforsamling. Vi aftaler at komme med et oplæg og en forklaring om emnet og derefter bede
medlemmerne udfylde et spørgeskema. LA laver udkast til spørgeskema. LC holder oplægget.
FYGO-prisen: Forslag på hjemmeside og mailinglisten v. IK. Offentliggøres på vores GF. Overrækkes
på DSOG’s GF.
Bestyrelses-medlemmer på valg: Formand, 3 ordinære poster og 1 UU og 1 EFU. 1 revisorpost på
valg.

b.

Status undervisere (Alle!!)
Jakob Ingerslev kan kun tale i 1 time. Derfor lægges 15 min på Annemettes oplæg og starter GF 15
min før.

c.

Sponsorer (MLS)
6 sponsorer har vist interesse, og der er knapt 30 ansøgninger ude (til samtlige kurser 2010).

d.

Div. Internat
Ang. Betaling til internatet: Indbetaling af kursusgebyr flyttes til FYGO’s konto i Danske Bank (reg. 1551
kontonr 8014167). Tilmelding flyttes ligeledes til LA.

4. NFYOG social event juni 2009 (LC)
Alle overvejer mulige events.
LC foreslår kajakrundvisning i Københavns kanaler. Vedtages. LC tager kontakt til Kajak Ole.
a.

5. Status på efterårets/forårets kurser, orientering
Gyn Ultralyd: er afholdt i øst og vest
Klinisk Genetik: efterår Ø+v (KBP) KBP vil køre det udenom sin far i vest. Vil forsøge ultimo januar med
andre undervisere. I øst anbefales ovl. Susanne Kjærgaard, RH (PB).
Akut neonatologi: Øst: (LC, EH) LC har kontakt til underviser. Forsøger ultimo januar. IK sender
program fra vest, Vest: nov. (IK, NN)

a.

Faglig profil: Vest: dec. (MS). Aflyses pga manglende tilmeldinger.
Samarbejde m FYA om kursus i efterår 2009 okt. Er afholdt med få gyn obs-deltagere.
Basal Urogynækologi (februar): Vest + øst: Marianne Glavin vil gerne koordinere. (LC + praktiske grise
MLS og MS).
Metaboliske sygdomme i grav (april): (ØST) Peter Damm/Elisabeth (SLA), Vest: Birgitte Bruun (NN, IK)
Praktisk Sphinkter (maj): ØST: Kristin Røssak og Søren Brostrøm fra Herlev/Glostrup (SLA, PT),
VEST: (MS, NN) Karl Møller beck?.
b.

Sponsorer (MLS)
Se pkt 3c

6. Voluntører – opslag på hjemmesiden
IK fik henv fra Massangas Venner om oplæg på FYGOs hjemmeside. Vi skal kunne stå inde for, hvad
der står på siden og ikke ’anbefale/lægge op til’ at vores medlemmer tager ud til for store udfordringer
(Usikkert om der er bagvagt på stedet, sikkerhed for lægerne, arbejdsforhold). Vi bliver enige om, at vi
på nuværende tidspunkt ikke kan lægge indlægget på hjemmesiden.

7. Rekruttering
SAKS, orienteringsmøder mm (LA)
Kursus kommer til at lægge i marts/april i både Kbh, Århus og Odense. SAKS står for lokaler og
forplejning. Vi skal hjælpe med program, datoer og undervisning. I alt ca. 3 timer om eftermiddagen. LA
underviser i vest, LC vil undervise i øst, hvis det passer ind i kalenderen. NN og MS vil gerne være med
på udformning af program.
a.

Status plakat, folder
MS har arbejdet hårdt for at finde billeder mm til plakaten. Vi har 5000 kr fra DSOG til udvikling og tryk. Vi
mangler billede i akut situation og kommunikation. MS arbejder videre

b.

FYGO håndbog opdatering, planlægning (oplæg til fagligprofil v MS)
Håndbogen bør indeholde flg: De gamle point-retningslinier kan lægges ud på hjemmesiden i revideret
form, ligesom den faglige profil og struktureret CV. Vejledning til ansøgning, CV, struktureret samtale mm.
Evt Kim Vildsgaards oplæg fra FYGO-kurset. Links til Yngre Læger mm.
c.

8. Kongresgebyr til organisatoriske kongresser (DSOGs forårsmøde, NFYOG, FIGO)
Kan FYGO give tilskud til/betale kongresgebyrer for bestyrelsen, hvor meget kan sættes af på årsbasis,
jvf ref sept 09?
Et fast beløb kan måske afsættes på budgettet til deltagelse i ovenstående. Bestyrelsesmedlemmer kan
så ansøge FYGO om tilskud til deltagelse. LA vil gennemse regnskabet og se, hvad vi kunne have af
penge til denne post. Skal op på GF. Vi vil derudover ansøge DSOG om at betale vores deltagelse i
forårsmødet.

a.

Økonomi v LA
Vores økonomi ser god ud. Vi har sparet på kørselsafgift og telefonmøde-afgift.

b.

9.

Nyt fra :
DSOGs bestyrelse (EH, LC)
NFOG vil fokusere på nordiske udvekslingsophold og støtte dette m bl.a. økonomi.
b. Ansættelsesudvalget (MS)
Der kommer nu en elektronisk ansøgningsformular. Der skal revideres i MS’ strukturerede CV, som
skal inkorporeres. Dette skal ske på ganske få dage.
a.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Undervisnings- og uddannelses udvalgene (MLS)
Intet nyt. Møde i november blev aflyst. Ny dato kommer til foråret.
Efteruddannelsesudvalget (PB)
Novembermøde blev aflyst pga manglende tilmelding. Nogle af emnerne vil blive taget op på
Forårsmødet. Der mangler deltagere i udvalget. Der ønskes FYGO-deltagelse i arbejdsgruppen for
efteruddannelse, for at få fokus på, hvordan de unge grønne kursister kan klare sig bedre i hverdagen
som nyuddannede afdelingslæger.
Nordisk efteruddannelsesudvalg havde vulva-kursus i november med stor deltagelse og succes. Der vil
komme årlige møder fremover.
NFYOG (PHS)
Møde i Stockholm i uge 41. Største problem er, at der mangler en præsident for tiden. Evaluering af
kongressen i KBH denne sommer: Der var positiv respons fra de øvrige lande.
Præ-kongres i KHB til sommer. Består af 2 foredrag (Matts Brandstrøm om transplantationskirurgi i
gynækologien) + middag + event.
Formålet med NFYOG er at network’e de unge nordiske læger imellem.
Regionerne (Øst, Nord, Syd)
Intet nyt.
Inspektorordning
LC skal til Esbjerg d. 7/12. Skejby 15/12 ved Ulla von Shjoll, KBP skal til Herlev til marts. Kathrine Birch
skal til Hjørring.
Kasseren (LA)
Se pkt. 8b. Vi mangler mapper fra den tidligere kasserer.

10. Eventuelt
Julefrokost
Aftales til 8. januar ca. kl. 15 i Århus. Møde hos NN med snacks. Middag i byen som arrangeres af
KBP.
februarmøde
8. februar i Odense. LC bestiller lokale.

Næste møde er julefrokost d.8. jan 2009
HUSK referenten skriver klummen til bladet og hjemmesiden

