Referat FYGO Bestyrelsesmøde
20. Februar 2014 kl. 17.00-21.00
OUH, Patienthotellet
Referentliste: Vinnie, Malou, Camilla, Helene, Anne Cathrine, Julie, Tine, Martin, Helle, Mette.
Ordstyrer: Cathrine
Afbud: Mette, Julie, Helle, Martin, AC

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat d. 18/12/13
Referatet godkendes efter enkelte rettelser.
2. Internatet 2014
a.
Status tilmelding
35 tilmeldte hidtil, 33 har betalt. Vi udsender en reminder på mail til medlemmer. Vi opsætter
programmer på de enkelte afdelinger til inspiration.
b. Underholdning
Øst arbejder på Quiz. Vest arbejder på seating-procedure
c.
Gennemgang af to-do listen!
De enkelte punkter gennemgås.
3. General Forsamling
a.
Hvem er på valg? Hvem genopstiller?
Helene valgt for 2 år trækker sig, dermed en 1 årig indsuppleringsplads.
AC er valgt for 2 år, ikke på valg.
Tine valgt for 2 år, ikke på valg.
Vinnie valgt for 1 år, genopstiller til 2 årig periode.
Malou er indsuppleret på Kaspers plads, er på valg og genopstiller til 2 årig periode.
Martin er indsuppleret på Camillas plads, er på valg og genopstiller til 2 årig periode.
2stk 1 årige supplerant-poster på valg
3stk 2 årige poster i kursusudvalg øst på valg
3 stk 2 årige samt 1 stk 1 årig poster i kursusudvalg vest på valg.
b. Ændring i vedtægter
Vedtægterne diskuteres, bestyrelsens holdning er, at de associerede poster altid vælges for en
2 årig periode. Indsuppleringsvalg på de ordinære poster.
c.
Årsberetninger
Operation mand, målbeskrivelse og kompetencevurdering???
4. Operation mand
a.
Hvad med vest?
Vinnie arrangerer med Jens Fuglsang. Malou og Vinnie tager ansvar for vest.
b. Færdigt oplæg: plan for fremlæggelse?
Julie har lavet oplæg i Herlev. MC tager kontakt til Julie mht endelig plan. Bestyrelsen
tænker at det er en god ide med samlet kampagne til afdelingerne med oplæg+plakat

5. Hjemmesiden – feedback
6. Applikation til registrering af kompetencer
APP udarbejdet i region nord, primært omhandlende vejledning.
Fra SST (og danske regioner?) udarbejdes aktuelt en elektronisk logbog med tilhørende app som
forventes lanceret september 2014. Mette indgår i en arbejdsgruppe hvilket bestyrelsen bifalder
således af FYGO´s interesser tilgodeses, vi satser på medindflydelse.
7. Mødeform fremadrettet – tid, rammer. Oplæg fra formanden.
Bestyrelsens holdning til fremtidige møder er at disse starter kl 16. Odense som location. 2-3
planlagte skype møder om året. Vigtigheden af fremmøde pointeres.
Herunder fremtidig møderække
Strategiseminar, tidligere valgte dato falder sammen med U.kursus, nyt forslag til dato er 2526 april, samtidig konstituering.
8. Nyt fra :
a.
DSOGs bestyrelse (Mette, Maria Cathrine)
b. Ansættelsesudvalget (Helle)
Helle har overfor DSOG pointeret forskel i vurderingen af præ og post graduat erhvervede
kompetencer i de forskellige regioner.
c.
Undervisnings- og uddannelses udvalget (Camilla)
Feedback i forbindelse med afslag til HU: bestyrelsens holdning er at man skal have
begrundet afslag med karrierevejledning udarbejdet af ansættelsesudvalget fra den region der
ansøges
Den nye målbeskrivelse samt kompetencevurderings-skemaer er lagt på DSOG´s
hjemmeside.
d. Efteruddannelsesudvalget (Julie)
e.
Kursusudvalgene (Cathrine, Helene)
f.
NFYOG (Anne Cathrine)
g.
Regionerne (Øst, Nord, Syd)
Øst har holdt møde dags dato?
Vest har planlagt møde d 28/2
h.
Inspektorordningen
Herlev, Roskilde, Aalborg står for kommende inspektorbesøg.
9. Eventuelt
Status på PKL: GE fortsætter til 1 april 2014, herefter uvist.
a.

Næste møde er d.19/3-14, Christiansminde i Svendborg

