Generalforsamling i FYPA 2021
Fredag d. 12. marts kl. 09.00-10.00
Sted: Virtuelt via Klik her for at deltage i mødet
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra FYPAs formand Kristi Bøgh Anderson
3. Behandling af indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, indgives til bestyrelsen ledsaget af
en kort motivation senest to uger før Generalforsamlingen, dvs. senest d. 26. februar 2021.
Forslag bedes stillet til sekretær Anna Kylbergh på fypa@fypa.dk.

4. Valg til bestyrelsesposter:
Afstemningen vil i år foregå elektronisk via https://forms.gle/9T8oej29VNjLgu5S6. Ved
afstemningen vil det være nødvendigt at angive e-mailadresse, således at kun FYPA
medlemmer kan stemme. Det vil kun være stemmeoptællerne, som har adgang til disse
informationer.
Da der, fraset formandsposten, ikke blev afholdt valg til bestyrelsen i 2020 pga. aflyst
årsmøde, er alle ordinære bestyrelsesmedlemmer på valg i år (6 medlemmer + 1
suppleant). Normalt vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. I år ønsker to af de
nuværende bestyrelsesmedlemmer kun genvalg for 1 år med henblik på at sikre
fremadrettet løbende udskiftning i bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Anna Kylbergh (Rigshospitalet) er på valg og ønsker genvalg. (FYPA sekretær)
Line Raaby Olsen (AUH) er på valg og ønsker genvalg for 1 år.
Trine Aaquist (OUH, aktuelt i ph.d.-forløb) er på valg og ønsker genvalg for 1 år.
Gayaththri Vimalathas (OUH) er på valg og ønsker ikke genvalg.
Arnim Schneider (Rigshospitalet) er på valg og ønsker ikke genvalg.
Huda Haider Kufaishi (SUH Roskilde, aktuelt i ph.d.-forløb) er på valg og kan ikke
genvælges.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
Kristi Bøgh Anderson (Aalborg UH). (FYPA formand)
Der er således valg til i alt 7 poster; seks bestyrelsesposter samt én suppleantpost. Ønsker
man at kandidere til én af disse poster, skal man skrive en kort motivation/præsentation
og sende denne til fypa@fypa.dk senest d. 5. marts 2021. Til den virtuelle
Generalforsamling har man mulighed for at mundtligt fremføre sin præsentation og
motivere sin opstilling til den ønskede post.

5. Eventuelt

