FYPA BESTYRELSESMØDE
DAGSORDEN
Dato: Mandag d. 14. maj 2018 kl. 09.30-13.30
Sted: Odense Universitetshospital, J.B. Winsløws Vej 15, indgang 240, 3.sal, lokale 3.25 (St. Konf)
Deltagere: Christian, Gayaththri, Lærke, Arnim, Line og Kirsten
Afbud: Ulrikke, Huda (barsel)
Referent: Kirsten
1. Godkendelse og ændringer til dagsorden
- Godkendes uden ændringer
2. Konstituering af ny bestyrelse
- Velkommen til den ny bestyrelse!
i. Præsentationsrunde af medlemmer
- Ansvarsområder fordeles
i. Christian er nyvalgt formand, Kirsten overtager sekretærposten
- Årshjul FYPA
i. Årshjul laves løbende ved de kommende møder således, at det er færdigt
ved næste forårsmøde.
3. Opfølgning på den interne aktivitetsliste
- Opdateres og udfyldes af Line, som også laver en ny opgaveliste.
4. Nyt fra bestyrelsesmøde i DPAS
- Ved seneste DPAS møde i maj var hovedfokus evaluering og opfølgning på
veloverstået årsmøde afholdt på Comwell, Kolding, samt planlægning af næste
års Årsmøde, som markerer 50 års jubilæum for DPAS. Næste års vært er Vejle
Sygehus.
- Christian er udpeget til medlem af DPAS’ web-udvalg.
- Man har diskuteret mulighed for et alternativt program til virtuel mikroskopi til TSkurser.
5. Evaluering af Årsmødet herunder generalforsamling, Uddannelsespris og
networking-café
- FYPA-GF
i. Stort fremmøde og god opbakning til GF. Der var adskillige medlemmer
med ønske om at blive medlemmer af bestyrelse og således kampvalg.
- Uddannelsespris
i. Det ville være ønskeligt med flere indstillinger, som minimum gerne fra
hver region, men optimalt fra hver afdeling. Dette kan ske via FYPA
kontaktpersonerne, som også kan melde tilbage i det tilfælde, at man ikke
ønsker at indstille. Desuden opslag på Facebook/hjemmeside.
- Networking Café

i. Generel succes, men for lidt interaktion mellem bordene. Det foreslås,at
deltagerne blandes på tværs af regionerne.
6. Basiskursus 2018
- Finder sted 28. maj. Tilmeldingsfrist er i dag. Der 19 tilmeldte ud af 20 tilmeldte.
Christian og Gitte (DPAS) er tovholdere og undervisere.
7. Kursusdag 2018
- Det stræbes efter mandag d. 24. september eller 1. oktober. Finder sted på
Rigshospitalet. Arnim og Christian undersøger lokale.
Tema: Cytologi, herunder almen, guidelines, pitfalls, fremtidscytologi (evt. industri)
ph.d.-projekt/forskning baseret på cytologi. Forslag til speakers: Dorte Ejersbo
(cyt. bioanalytiker & medforfatter af cytologikompendier, Vejle), Marie Louise
Jespersen (Thyreoidea, Aarhus), Henrik Hager (Lunge, Vejle), Birgit Guldhammer
(Lunge, Rigshospitalet), Helle Knudsen (hæmatopatologi, Herlev). Deadline for
tentativt programoverskrifter 1. uge af juni, så speakers kan kontaktes inden
sommerferien.
- Links til inspiration: http://www.danskcytologiforening.dk/,
https://www.updatecythology.se/
2. FYPA-fyraftensmøder
- Fortsat på pause grundet lav tilslutning. Overvejes til næste møde, hvorvidt man
skal forsøge at starte op igen.
3. Nyhedsbrev
- Tilrettes. Afventer den sidste kontaktperson (Herlev) samt forskningsopslag
FYPA vil fremover tilbyde at promovere forskningsprojekter via FYPA
kontaktpersoner +/- Facebook, evt. via nyhedsbrev hvis der er sammenfald med
udsendelsen heraf.
4. YL-repræsentant Videreudd.region Syd
- Det foreslås, at FYPA også udpeger repræsentanten i Syd, som det aktuelt gøres
i både Nord og Øst. Christian genlæser kommisurerne til næste møde. Opslaget
skal med i efterårets reminder, idet repræsentantskabet er ledigt fra 1/12.
5. FYPA Flyer
- Findes i pdf format i forum. Alle læser flyeren igennem. Kommentarer til Lærke
senest d. 21/5. Christian undersøger muligheder for tryk.
6. Hjemmesiden
- Intet nyt
7. Emner til næste møde
- Kursusdag
- Videreuddannelsesudvalg
- Fyraftensmøder
- Læring og øget selvstændighed gennem speciallægeuddannelsen.
8. Næste møde, august i Aarhus.
- Mandag d. 20/8 kl. 10-14 (tidspunktet kan evt. rykkes til lidt senere af hensyn til
transport)
9. Evt.

