
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat 
 

Dato: Onsdag den 24.02.2021  

Sted: Virtuelt 

Deltagere: Kristi Bøgh Anderson, Trine Aaquist, Line Raaby, Huda Kufaishi, Gayaththri 

Vimalathas, Anna Kylbergh  

Afbud: - 
Referent: Anna Kylbergh 

 

 

1. Godkendelse og ændringer til dagsorden 
- Godkendes og ingen ændringer. 

 
2. Opfølgning på den interne aktivitetsliste 

- Ingen ændringer aktuelt. 
 

3. FYPAs Uddannelsespris 2021 
- Overrækkelsen af prisen er uddelegeret til YL på Odense patologiafdeling og der 

optages enten video eller tages billeder ved overrækkelsen der vises til FYPAs 
Generalforsamling.  

 
4. Generalforsamling 2021 

- Kristi laver en powerpoint med dagsorden til Generalforsamlingen. 
  

- Dirigenten skal informeres om hvordan Generalforsamlingen kommer til at foregå 
inklusive powerpoint og afstemning, Kristi kontakter Rikke Karlin Jepsen omkring 
dette. Powerpointen skal også sendes til Rikke.  
 

- Der diskuteres hvor lang tid der skal sættes af til afstemning til 
Generalforsamlingen samt hvordan linket til afstemningen skal gives videre til 
FYPA-medlemmerne. Der bliver besluttet at kopiere et link til afstemningen i 
chatfunktionen i Microsoft Teams samt dele et link til afstemningen på 
powerpointen. Til Generalforsamlingen skal der også tydeligt informeres om hvem 
der ser afstemningen.  

 
- Under selve afstemningen vises en powerpoint med kreativ patologi og 

Generalforsamlingens dagsorden i baggrunden.  
 

- Kristi laver et link til afstemningen samt et udkast til hendes tale til 
Generalforsamlingen og sender det ud til resten af FYPAs bestyrelse til 
gennemlæsning. Kristi afkorter også Årsberetningen. 

 
 



- Efter Generalforsamlingen afholdes et ”socialt” arrangement med quiz om corona. 
Trine og Line forbereder spørgsmål til quizzen.  

 
- Der er endnu ingen der har meldt sin kandidatur til en bestyrelsespost. Alle 

bestyrelsesmedlemmer skal derfor tænke over hvis der er nogle i sin 
afdeling/region der er interesserede i at være medlemmer af bestyrelsen. Den 3. 
marts skrives bestyrelsen ved for at se hvis at der er kommet kandidater nok. 

 
5. Næste møde 

- Virtuelt møde den 8. marts kl. 20 hvor vi skal lave en mere detaljeret tidsplan for 
Generalforsamlingen.  

 
6. Evt. 

- Intet. 
 

  
 

 
 


