
 

 
REFERAT 

Generalforsamling i FYPA 

 

Dato: Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 18.00-19.00 

Sted: Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V 

Deltagere: 52 FYPA medlemmer, inkl FYPAs bestyrelse 

Referent: Johanne Lade Keller 
 
 

1. Valg af dirigent 
 Johanna Elversang vælges til dirigent og dagsorden godkendes 

 
2. Beretning fra FYPA formand 

 v/ Anja Brügmann - skriftlig beretning kan ses på hjemmesiden 
 
3. Behandling af forslag fra FYPAs bestyrelse og indkomne forslag fra 
medlemmer 

 FYPAs uddannelsespris v / Anja Brügmann 
Der er flertal i salen for at bibeholde prisen.  
Medlemmerne giver udtryk for at det er vigtigt at der udsendes reminder.  
Der gives også udtryk for at det er problematisk at indstille kandidater fra de 
mindre afdelinger (man er der ofte kun i kort tid og desuden tager det noget tid 
at lære folk at kende).  
Det bliver foreslået at man ved indstilling af kandidat kun indsender et navn og 
meget kort motivation for indstillingen, og at man så kun skal lave et ”oplæg”, 
hvis vedkommende vælges.  
Man kan i øvrigt også genbruge gamle indstillinger.  
Den nye FYPA bestyrelse vil diskutere medlemmernes forslag på kommende 
bestyrelsesmøder. 

 Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne  
 

4. Valg til FYPA bestyrelsesposter 
 Valg til formandsposten: 

Formand Anja Brügmann er på valg og ønsker ikke at genopstille.  
Gitte H. Jensen fra FYPA bestyrelsen er kandidat til formandsposten. Hun 
vælges enstemmigt til formand. 

 Valg til 3 bestyrelsesposter: 
Sekretær Johanne Lade Keller er på valg og ønsker ikke at genopstille 
Medlem Søren Kildeberg Paulsen er på valg og ønsker ikke at genopstille 
Medlem Gitte Hedegaard er ikke på valg, men er blevet valgt som formand 

 Opstillede kandidater: Simon (Århus), Katja (Århus), Charlotte (Rigshospitalet), 
Christian (Herlev/Rigshospitalet), Pia (Odense). 

 Den nye bestyrelses sammensætning:  
Formand Gitte Hedegaard Jensen  
Marie Bønnelycke 
Kiran Sheikh 
Anne Wandler (suppleant for Nina Woller, der er på barsel) 
Simon Lenler-Eriksen 
Christian Brøchner 
Pia Wirenfeldt Staun 



 
 

5. Eventuelt 

 Tak til den afgående formand Anja Brügman og de 2 afgående 
bestyrelsesmedlemmer Søren Kildeberg Paulsen og Johanne Lade Keller. 

 
 
 

På vegne af FYPAs bestyrelse 
Johanne Lade Keller, sekretær for FYPA 


