
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat 
 

Dato: Mandag d. 15. januar 2018 kl. 10-14 

Sted: Lille konference, 1.sal, Teilumbygningen, Rigshospitalet.  

Deltagere: Gitte, Christian, Lærke, Kirsten, Ulriche, Huda og Pia 

Afbud: Simon 

Referent: Pia 

 

 

1. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS 

Det kommende DPAS årsmøde dominerer DPAS bestyrelsesmøderne. Årsmødet 

arrangeres af Sjællands Universitetshospital og afholdes på Comwell Kolding fra 8 til 10 

marts 2018. Der er modtaget mange abstracts ca. 70styks. Der bliver ikke uddelt abstract- 

og programbog, til gengæld bliver der en årsmøde-app. FYPA får mulighed for at lægge 

dokumenter ind i app’en.  

 

2. Evaluering af kursusdagen 2017 samt regnskab 

Simon har lavet samlet evaluering af kursusdagen – generelt gode tilbagemeldinger. Der er 

som tidligere personer som synes at niveauet er for højt, men det er svært at ramme bredt 

fra introlæger til 4.års HU samt afdelingslæger.  

Ulriche har lavet regnskab: Der er forventet underskud på 8.389,88kr. Regnskabet 

godkendes.   

 

3. Årsmøde 2018 

Generalforsamling:  

a) Indkaldelse: Er næsten færdig-skrevet. Sendes ud ultimo januar sammen med FYPA-

reminder med information om generalforsamlingen med valg til formandsposten og 3 

bestyrelsesposter samt reklame for networking-cafeen på årsmødet. Bestyrelsens 

medlemmer vil opfordre yngre læger på de forskellige afdelinger til at stille op til 

bestyrelsen.    

b) Formandens beretning: bestyrelsesmedlemmerne kommer på input til beretningen. 

Gitte laver beretningen og rundsender denne i løbet af februar.  

c) Valg af dirigent: der er flere mulige kandidater – Gitte tager kontakt til dem i aftalt 

rækkefølge.  

d) Formandsvalg: Christian stiller op til formandsposten og bestyrelsen bakker op om 

ham. 

e) Kandidaturer til bestyrelsen: alle medlemmer forsøger at hverve kandidater på 

afdelingerne.  



 

Networking café: Gitte har sørget for lokale. Cafeen afholdes fredag 15.15-16.15 (ifølge  

foreløbige program). 

Det aftales at gentage sidste års succes med ”Den store patologi”- Quiz, da det var succes. 

Laves i programmet Kahoot, og Lærke og ulriche er tovholdere. Pia står for præmie til 

vinderen.  

Fokus for resten af cafeen bliver socialt samvær og networking.   

Forplejning: Pia køber chips og slik.  

Fotografi: Pia. Alle bedes desuden tage billede med telefoner til FB.  

Ide-postkasse: Gitte medbringer ”gul spand”.  

  

Forslag til kommende Networking-cafe: nyt logo til fypa.  

 

FYPA’s uddannelsespris: Der er modtaget flere velskrevne indstillinger til FYPA´s 

uddannelsespris. Der foretages afstemning, hvorved vinderen findes. Der gives besked til 

vinderen. Og Pia giver besked via mail til de øvrige indstillede, ikke-vindende kandidater.  

 

4. Nyhedsbrev og forårsreminder. Se punkt under GF. 

 

5. Basiskursus for introduktionslæger 2018. Kurset afholdes i FYPA-regi. Dato: mandag 

28/5-2018. Christian er tovholder sammen med Gitte. Christian overtager Pias 

undervisning. Gitte skriver til Henrik Hager og Lisbeth. Pia kontakter Stine R. Larsen. Pia 

kontakter sekretær angående lokale.  

 

6. FYPA-netforum inkl. dokument-arkivering. Der snakkes om inddeling af dokumenter i 

FYPA-forum. Forslag: aktivitetslister, dagsorden (januar-møde, maj møde og august-

møde), samt dagsordener ordnet efter datoer. FYPA-skabeloner. Kursusdag. Basiskursus, 

årsmøde (GF, networking), referater, generelle dokumenter: medlemslister m.fl. Pia 

opretter mapper i forum. Frem til GF vil den primære FYPA-kommunikation foregår via 

forum.  

 
7. Kursusdagen 2018. Brainstorm om emner.  Patologens rolle i screening. 

”Tropemedicinsk” patologi.  

 

8. Opdatering af aktivitetslister: dette punkt skal i fremtiden rykkes længere op på 

dagsorden. Intern aktivitetsliste (årsmøde) udfyldes. Generel aktivitetslisten gennemgås.  

 
9. Eventuelt. Opsamling på FYPA-folder. Hvor langt er vi? Lærke rundsender folderen. 

Rekrutteringsskemaer fra introlæger (basiskursus): Huda rundsender svarene.  

     

10. Næste møde: GF på årsmødet 2018.  


