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SAMS København 
Månedsmøde, 30. april 2013 
Referat 
 
Til stede:13 
 

1. Oplæg til næste månedsmøde 

Orientering: 

Der er fastlagt månedsmøde d. 16. maj og Annemette har forsøgt at få fat i en 

oplægsholder til dette møde. Hun arbejder på at få en Fase 3-læge ud for at fortælle om, 

hvordan det er at være i hoveduddannelse. Hvis det ikke lykkes at få en aftale til næste 

månedsmøde, kommer der højst sandsynligt en fase-3’er til septembermødet.  

2. Fastlæggelse af efterårets månedsmøder 

Vi fastholder at planlægge månedsmøderne på forskellige dage og vil skrive 

mødedatoerne for efteråret i kalenderen ved næste månedsmøde.  

3. Promotionsvideo af SAMS 

Marie og Annemette har haft kontakt med Ulrik (medievidenskab og historie studerende, 

der arbejder for DSAM), som foreslår, at vi laver en promotionsvideo om SAMS. Han 

anbefaler at søge penge hos DSAM og vil gerne hjælpe med at lave den. Vi taler om, at 

det vil være relevant at lave videoen i efteråret, hvor der er mange arrangementer, vi 

deltager i. Anders, Sine og Jacob får Ulriks email-adresse og går videre med ideen.  

4. Fællesarrangement med SAMS Aarhus 

Der er oprettet en SAMS-gruppe i Århus, som har holdt generalforsamling i marts. SAMS 

Aarhus har fået halvdelen af vores hjemmeside og har fået nogle af vores foldere til 

inspiration. Christian Vørtz har foreslået, at vi søger penge hos PLU og/eller DSAM til at 

lave et fællesarrangement. Vi arbejder på, at arrangementet kan blive i forbindelse med 

DSAMs årsmøde, hvor vi påtænker at overnatte fredag-lørdag og så holde arrangement 

med SAMS Aarhus lørdag.  

Annemette planlægger dette og søger penge hos PLU.  

5. Oplæg til DSAM/FYAM årsmøde 

På tegnebordet: noget sketch-agtigt-værk med musik og fis 
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Mange læger til DSAMs årsmøde kender ikke til SAMS og vi vil gerne udbrede 

kendskabet.  

- Er der to min. til at lave et oplæg? 

- Er det noget, vi har lyst til? 

Vi ser, om vi ikke kan få gode ideer ind til næste årsmøde.  

6. Lægedage - Stand 

Alle lægger hovederne i blød for at finde på noget, vi kan stå på Lægedage 2013 med. 

Ellers tropper vi bare op i orange t-shirts for at udbrede kendskabet til os  

7. Eventuelt 

DHL-stafet:  

- Anders foreslår, at vi laver hold til DHL-stafetten – det er der stemning for.  

- Vi spørger FYAM, om de vil være med.  

- Anders undersøger, hvordan tilmelding fungerer.  

- Skal vi have produceret nye (og mere løbevenlige) t-shirts?  

Billede til Rusbogen i meget flotte orange t-shirts..!! 

Vi planlægger at lave mulighed for tilmelding til Nyhedsmail, så vi ikke skal sende mails 

ud til den gamle mailliste, men i stedet sende mails ud til SAMS’ere, som er tilmeldt 

nyhedsbrevet (og som således også selv kan afmelde sig nyhedsmailen igen). Vi tilføjer 

selv de SAMS’ere, vi ved, er aktive medlemmer.  

OBS!!! Sæt kryds i kalenderen d. 22. juni!! SAMS holder SOMMERFEST weee..!!! 

 


