FYPA BESTYRELSESMØDE
REFERAT
Dato: Tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 10-14
Sted: Odense Universitetshospital, J.B. Winsløvs vej 15, 1.sal, lokale 15.16
Deltagere: Gitte, Simon, Pia, Marie, Kiran, Christian, Anne
Afbud:
Referent: Anne

1. Konstituering af ny bestyrelse
-

Velkommen til den ny bestyrelse

-

Ansvarsområder fordeles:

-

Formand: Gitte

-

Webmaster: Marie

-

Basiskursus: Marie & Gitte

-

Kursusdag: Christian, Pia, Kiran

-

Nyhedsbreve & remindere: Anne

-

Sekretær: Anne (Simon backup)

-

FYPA fyraftensmøder: Kiran, Christian og Simon

2. Nyt fra bestyrelsesmøde i DPAS
-

Diskussion om, hvorvidt Årsmødet fra 2018 skal centraliseres
planlægningsmæssigt og fysisk.

-

FYPA hjælper DPAS med at skabe et overblik over antallet og fordelingen af
uddannelseslæger i de forskellige regioner. Lister sendes til Gitte inden d. 13. maj
2016

-

Gitte følger op på tildelingen af DPAS fripladser til Årsmødet.

3. Evaluering af Årsmødet; herunder Generalforsamling og Networking Café
Generelt rigtig godt Årsmøde med god tilslutning. Rart med poster sessioner i separate
lokaler og app over mødet. Networking café med gode diskussioner om brugen og
implementeringen af EPA. Eneste afsavn til caféen var den manglende reelle networking.
EPA udvalget fortsætter et års tid endnu, derefter overtages opfølgningen af enten DPAS
uddannelsesudvalg eller de regionale uddannelsesråd.
Generalforsamling forløb i al fordragelighed. Dejligt med stor tilslutning til
bestyrelsesposterne.
4. Evaluering af FYO/FYPA-fyraftensmøder
En stor succes med let varierende tilslutning. Det besluttes at udbyde endnu en række
fyraftensmøder i januar 2017; om muligt med fokus på mamma. Der er mulighed for at
invitere andre specialer. Udvalg nedsættes.
5. Basiskursus 2016
30. maj 2016. Frist for tilmelding 12. maj. Der er nu 20 tilmeldte og dermed alle pladser
besat. Program og undervisere kan ses på hjemmesiden.
6. Kursusdag 2016 præliminært:
Dato: Mandag d. 10. Oktober 2016.
Sted: Patologiafdelingen, Roskilde.
Emne: MDT konference indenfor evt. uropatologi med initial bred indførelse i
klinisk fysiologi og nuklear medicin samt molekylær medicin. Herefter fokus på urologisk
kirurgi og - patologi.
God idé med lang frokostpause til socialisering. Udvalg nedsættes.
7. Nyhedsbrev
Opdatering af FYPA kontaktpersoner enkelte steder. Marie og Pia melder tilbage
desangående. Kiran sender fotos fra FYPA/FYO. Anne rundsender udkast efter opdatering
af kontaktpersoner.
8. Uddannelsespris, opfølgning på diskussion ved GF
Uddannelsesprisen fortsætter. Marie udfærdiger et skema til kort motiveret indstilling, som
udsendes til medlemmerne sammen med november nyhedsbrev. Herefter kan der indstilles
kandidater til bestyrelsen frem til en uge før januar bestyrelsesmøde. Når der er udpeget en
vinder, kan indstillende afdeling udfærdige et oplæg til prisvinderen. Oplægget skal egne
sig til oplæsning på Årsmødet.
9. Hjemmesiden
Opdateres løbende. Kontakt Marie ved behov. Ny hjemmeside i støbeskeen.
10. Opfølgning på den interne aktivitetsliste
Gitte finder skabelon og udfylder dem.

11. Emner til næste møde
Kursusdag, fyraftensmøder, uddannelsespris, brainstorm Networking Café 2017.
Nyhedsbrev og hjemmeside. FYPA på facebook?
12. Næste møde.
Torsdag d. 18. August 2016 11-15 i Århus. Simon.
13. Evt.

