Kære FYL medlemmer
Referatet:
FYL GF Nyborg 24. Nov 2016
Deltagere antal: 29
Valg af Dirigent Laura Thomsen
Referent: Anita Rath Sørensen
Formandens beretning i high lights:
110 medlemmer i FYL, der er fortsat vækst, men husk rekrutteringen.
Uddannelses dag ej afholdt i 2016 denne er under udarbejdelse
Forskningsseminar afholdt med god deltagelse og evaluering
rejselegater der blev uddelt 7 ud af 10 så der er rig mulighed for at søge. dette inden 1. marts for hele året.
ALK EAACI summer school kursus var populært og endte ud i lodtrækning.
Fortsat ønske om opgradering af FYL delen på www.lungemedicin.dk så endelig send materiale til Svend
Gundesen
Ansætelsesudvalgene 2016:
Øst: 8-13 ansøgere til 3 stillinger pr halvår
Syd 1-0 ansøgere til 2 stillinger pr halvår
Nord ca 4 ansøgere til 4 stillinger pr halvår
Snak om kommunikation mellem regionerne, så man kunne tiltrække nogle fra øst. Evt headhunte
kommende kollega/ ansøger. Huske at smitte / rekruttere yngre kollegaer selvom tiden føles knap i
dagligdagen og overskuddet ikke altid er der.
Gøre hjemmesiden mere attraktiv også så udefra kommende forstår FYL siden
Snak omkring region Syds manglende ansøgere og dermed ansættelser til 4 stillinger i 2016, hvordan kan
dette bedres. Vi ønsker at give bidrag til denne snak via FYL, da der ytres stor bekymring herom.
Ønske om prioritering også på DLS niveau.
Uddannelsesudvalgene 2016:
Øst: snak om ny specialeplan, samt ændring af Gentofte
Syd: intet nyt
Nord: intet nyt
Forskningsdagen:
7 med i udvalget og der er stor tilfredshed med seminaret.
DLS hjalp til underskudsgarantien dog ikke nødvendigt til sidst, en snak om at gøre det til FYL/DLS
forskningsseminar der er for og imod.
Gennemgang af regnskabet som blev godkendt.
Der er rettelser til økonomien omkring forskningsseminaret som kasseeren arbejder videre med.
Kontingent forbliver på 300kr årligt - der har ikke været opkrævning i år for alle, dette skal der følges op
på.
Valg til bestyrelsen:
Julie Janner træder ud og Anita Rath Sørensen træder ind som formand.
Region syd: Stefan Luef genvalgt
Region øst: Jens Ulrik træder ud og Vibeke Gottlieb valgt ind
Region Nord: Gitte Anna Madsen (ej på valg)
Regions uafhængig: Anita blev formand og Jakob Kjærgaard valgt ind.

Suppleanter: Lise Svenningsen og Vibe Helmuth
Suppleanter inviteres med til møderne fremover.
Valg til ansættelsesudvalgene:
Øst: Vibeke Gottlieb
Syd: Katrine Hansen og Ellen Risum som suppleant
Nord: Runa Poulsen
Udd. udvalgene:
Øst: Lise Svenningsen og Jakob Kjærgaard som suppleant
Syd: Stefan Luef og Katrine Hansen, Ellen Risum som suppleant
Nord: Gitte Anna Madsen
obs om der skal snakkes vedtægtsændring aktuelt står der intet om hvornår de er på valg, aktuelt er de på
valg hvert 1 år.
Forskningsudvalget: alle er velkomne, hvis interesse kan der sendes mail til Jens-Ulrik Jensen.
Uddannelsesdagen udvalg er opdateret anno 2016/2017: Ane Orholm, Vibeke Gottlieb, Laura Thomsen,
Gitte Anna Madsen, Stefan Luef og Anita Rath Sørensen.
ERS FYL repræsentant: Asger Sverrild
FYL hjemmeside, snak om denne og ønske om at der kommer mere lækkert ind på hjemmesiden. Der er
nogle der skal tage initiativ hertil.
Tak for et godt fremmøde og diskussionslyst.
Vi ser frem til et godt 2017
Anita

