Månedsmøde 06.09.2012
Tilstedeværende: 20 personer
Referent: Pernille og Annemette
1. Oplæg ved Christian Vøhtz, formand for FYAM
Christian fortalte kort om sig selv og hvordan han var kommet dertil hvor han er i dag.
Han fortalte lidt om de 7 lægeroller og ansøgning til Intro- og Hoveduddannnelse.
Han fortalte om FYAM, deres arbejde og hvordan vi skal finde ud af at bruge hinanden.
Pernille deltager i FYAM udvalgetsmøde i næste uge, for at vi også viser hvem vi er. Vi
skal have kendskab til hvad vi hver især laver i det daglige og hvilke mærkesager vi har.
2. Lægedage 2012
Annemette er Lægedag eansvarlig i år, da hun alligevel arbejde hos Lægedage.
Vi har i år fået mulighed for at stå sammen med FYAM på Lægetorvet. Der er stemning
for dette, og vi sende en mail rundt med oplysninger om hvordan og hvorledes.
Deltagelse på denne stand kører separat i forhold til vores normal deltagelse i
Lægedage.
Tilmeldingsproceduren er i år ændret. Tilmelding til Lægedage er nu blevet
elektronisk. Klik ind på vores hjemmeside for tilmelding. Den 30/10 er der infomøde
med Sekretæren for Lægedage. Her bedes alle deltagere møde op – også selvom du
tidligere har deltaget i Lægedage.
3. Årsmøde 2012
Årsmødet er den 5/10 på Fyn. SAMS yder et tilskud på 1.000 kr. til at dække årsmøde
og middag. Der er tilmelding til billig pris (900 kr.) inden 9/9. Find link til tilmelding på
DSAMs hjemmeside.
Der er flere der kører i bil til Middelfart og nogle der overnatter, mens andre kører
hjem samme aften. Ved mail til Kathrine med henblik på refusion af udgifter, skal man
lige skrive om man har bil, vil med i bil og om man vil overnatte. Så kan vi bruge at
koordinere det lidt!
4. Driftgruppemøde
Der er en Driftsgruppe, der styrer basisgruppernes lokalefordeling i Studenterhuset. Vi
er blevet opfordret til at deltage i et møde den 17/9 for at høre mere om styregruppens
arbejde. Ingen har mulighed for at deltage. Pernille sender en mail med besked herom.
5. Kommende oplæg på månedsmøder
Vi har i foråret snakket om at holde et lille fagligt oplæg til vore månedsmøder, som at
et medlem fortæller om deres forskning eller fortæller om undersøgelsesteknikker
mm. Zarah har haft et ophold på neurologisk afdeling og vil gerne stå for at holde
oplæg til næste månedsmøde. Andre der har lyst til at holde et oplæg må endelig sige
til!
6. Arrangement med oplæg fra ansættelsesudvalg (Ivan)
Ivan har kontakt til ansættelsesudvalget, der står for ansættelse af læger til intro- og
hoveduddannelsesstillinger. Herved får vi mulighed for at få input til, hvordan vi bedre
kvalificerer os til en stilling, og måske om hvordan man skriver en ansøgning?
Arrangementet afholdes 23. oktober 2012, kl. 16.30.

Annemette sørger for at booke ”Store mødesal” samt en elkedel!
Ivan står for PR sammen med Peter.
Christine og Marie står for forplejning :)
7. Arrangement om den akutte del af almen medicin ved Flemming Skovsgaard
Flemming Skovsgaard (Medlem af PLO og formand for Lægedages styregruppe) har
sagt ja til at komme og holde oplæg om at være Lægevagt og om den akutte del af
specialet. Vi er interesserede og en gang slut november/start december ville være et
godt tidspunkt. Vi spørger om Signe vil stå for det.
8. Næste månedsmøde
Torsdag den 4. oktober kl. 17 i store mødelokale i stueetagen. Med pizza! Dette
månedsmøde vil omhandle PR og fokus på standen ved Lægedage. Som tema er at
brede kendskabet til SAMS, men også VKO-ophold. Vi skal have lavet folder eller
lignende.
Der er ligeledes et kort månedsmøde efter informationsmøde til Lægedage d. 30.
oktober kl. 17, hvor det sidste om Lægedage skal på plads og vi skal evaluere
arrangementet fra d. 23. oktober samt planlægge fremtidige arrangementer.
9. Opdatering af lister
Pernille skriver til Annette (DSAM) for at få en liste over de aktuelle betalende
medlemmer. Herved kan vi få opdateret vores mailingliste.
10. Eventuelt
Kathrine (kasserer) overvejer at flytte vores konto fra Danske Bank til Lægernes
Pensionskasse.
T-shirt: Vi skal have bestilt t-shirts til Lægedage. Gøres på næste møde.

