
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat Marts 2020 
 

Dato: Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 20:00-21:30 

Sted: Online via Skype  

Deltagere: Christian Beltoft Brøchner, Trine Aaquist, Line Raaby, Kristi Bøgh Anderson, Huda 

Kufaishi, Anna Maria Kylbergh, Arnim Schneider, Gaya Vimalathas 

Referent: Arnim Schneider 

 

 

1. Godkendelse og ændringer til dagsorden 
-ingen ændringer 
 

2. Opfølgning på den interne aktivitetsliste og godkendelse af referat fra sidste mødet 
- Da Generalforsamlingen og øvrige FYPA arrangementer til DPAS 

årsmødet 2020 udskydes til næste år besluttes (indtil videre) at overføre 
alle forberedelser til DPAS årsmødet 2021 

 
3. Nyt fra DPAS 

- Alle specialspecifikke kurser er aflyst på grund af COVID19 til og med maj. 

 
4. Valg til bestyrelse 

- Bestyrelsens kandidat til formandsposten er siddende bestyrelsesmedlem Kristi 
Bøgh Anderson, og der er ikke indkommet andre kandidaturer. Vi vil give 
medlemmerne en ekstraordinær mulighed for at fremsende kandidatur til 
formandsposten frem til den 27.3.2020.  
 

- Da vi forventer en væsentlig neddrosling af FYPAs aktiviteter i 2020 og da vi 
aktuelt ikke har mulighed for at afholde valg, vil vi lade den resterende siddende 
bestyrelse fortsætte med primært at holde driften kørende, og udsætter valg til 
bestyrelsesposter til næste ordinære generalforsamling.  

 
- Der er ikke indkommet nogen kanditatur til bestyrelsen via e-mail i januar, februar 

og marts 
 

 
5. Uddannelsespris 

 

- Anna sørger for overrækkelsen 
 
 
 

 



6. Basiskursus 2020 

- i maj måned er udskudt. FYPA bestyrelsen undersøger muligheden for at afvikle 

kurset i efteråret.  

 
7. Kursusdag 2020 

-er aflyst på grund af forventet øget kursusaktivitet fra efteråret, hvor aflyste obligatoriske 

kurser skal afvikles.  

 
8. Stud. med. som selv har betalt for deltagelse til DPAS årsmødet 2020 

- De udvalgte medicinstuderende kontaktes og informeres at henvende sig til 
DPAS /Kongresskompagniet med hensyn til refusion 

 

 

9. Nye opslag: På hjemmeside og i Nyhedsbrev 
a. YL repræsentant i regionale videreuddannelsesudvalget i Videreuddannelsesegion 

Syd (tidligere Maria Pihlmann Kristensen) pr. 1/5-20 
b. FYPA’s rep. regionale uddannelsesråd i Videreuddannelsesregion Øst (tidligere 

Louise Nygaard Clausen) pr. 1/10-20 
 


