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Månedsmøde, 08. oktober 2013 
 

1. Velkommen til alle og specielt til dem, der er her for første gang + en kort 

navnerunde samt semestertrin. 

2. Evaluering af 
a. DSAM og FYAMs Årsmøde 

 Kort opsummering: Det var en vellykket og spændende dag. 
Overnatning på vandrehjemmet fungerede fint.  

 Næste årsmøde er 26. september 2014 i Kolding. Maria vil gerne 
være koordinator/tovholder næste år.  

b. SAMS Årsmøde 

 Også et vellykket og interessant arrangement. Samarbejdet mellem 
afdelingerne ser ud til at kunne give et godt udbytte både fagligt og 
socialt.  

 Visionsworkshop 
1. I fremtiden vil vi fortsat holde SAMS Årsmøde hvert efterår. Det 

afholdes næste år af SAMS Aarhus. Dog vil Maria være 
repræsentant/observatør for SAMS København i 
planlægningen. 

2. Vi vil afholde en SAMS Weekend hvert forår, som skal være en 
hel weekend, hvor medlemmerne af SAMS Aarhus/København 
er sammen, hører foredrag, fester osv. Anders, Sine, Marie, 
Maria og Søren er tovholdere på weekenden 2014. 

3. Der er blevet oprettet en fælles facebookgruppe; ”SAMS – 
Studerendes Almen Medicinske Selskab”. 

4. Vi skal samarbejde om standen på Lægedage, hvor vi skal 
reklamere for vores nye jobportal, hvor der slås stillinger i 
almen praksis op rettet mod medicinstuderende, men især 
medlemmer af SAMS. Tovholdere er Anders, Sine, Marie og 
Søren. Både SAMS Aarhus og København deltager i 
Lægedage. 

c. Desuden blev der på månedsmødet brainstormet over:  

 Hvordan får vi nye SAMS-medlemmer?? 

 Henvendelse til studerende på de højere semestre 

 Bedre og tidligere annoncering i MOK 

 Vores månedsmøder, foredrag osv. skal slås op som 

events på fb 

 Jo mere aktive vi er som basisgruppe, jo tydeligere 

bliver vi  

 SAMS Aarhus har en fb-ansvarlig, som sørger for, at 

events, ideer osv. bliver postet i deres fb-gruppe. Sidse 

vil fra nu af være vores fb-spammer! 

 Flere sociale arrangementer som DHL-stafetten – alle er 

velkomne til at tage initiativ til at lave noget socialt 
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 Hvordan kan vi få oprettet afdelinger af SAMS i Aalborg og Odense  

 Katrine (overflytter fra Aalborg) + Emilie vil gerne tage 

kontakt til Aalborg 

3. Oprettelse af undergrupper i SAMS København: 
a. VKO-liste:  

 Emilie 

 Vi skal have gjort reklame for listen (MOK, opslagstavle osv.) 

 Der skal flere på listen (samarbejde med DSAM) 

 Der er kontakt til Aarhus og fremtiden vil vise, om vi skal samarbejde 
om VKO-listen 

 Emilie siger til, hvis der bliver brug for hjælp 
b. PR/hjemmeside/fonde:  

 Søren/Anders/Michael/Sine 

c. Jobportal:  

 Anders/Sine/Marie/Søren 
d. Forårsweekend:  

 Anders/Marie/Maria 
e. Årsmøde:  

 Maria 
f. Foredrag: Alle nedenstående arbejder på forskellige foredrag – vi ser frem til 

mange spændende arrangementer i vinteren+foråret 

 Christina R: Uddannelsesansvarlig praktiserende læge fra Region 

Sjælland i et stort lægehus vil gerne komme og fortælle om det store 

lægehus og tips og tricks til uddannelsessøgning 

 Maria: Sekretariat for videreuddannelse  (Foredrag om 

hoveduddannelse, hvad kan vi gøre for vores cv, hvad lægger de 

vægt på, osv.) 

 Mette: Foredrag om døden (KM, Mikam og SAMS), Foredragsaften:  

1. Forældrepar der har mistet søn under tsunami 

2. Hospitalspræst 

3. Onkolog 

 Caroline 

 Katrine 

 Charlotte  

 Marie D 

 Marie R 

g. Basisgruppebazar/Karrieredag 

 Anders + Annemette videregiver information og hjælpe på vej ang. 

basisgruppebasar 

 Maria vil gerne stå for Karrieredag 2014 

h. Julefrokost 

 Fredag d. 6. december – Store Mødelokale er booket 

 Søren laver quiz! 
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 Julefrokostgruppe: Marie R, Søren, Emilie, Anna Sofie 

 Sidse laver event på fb 

4. Eventuelt 
a. Lægedage:  

 Marie opfordrer til, at flere melder sig til Lægedage og til at hjælpe – 
især mandag og torsdag 

b. Lægetorv:  

 Mandag: Maria 

 Tirsdag: Sine og Anders 

 Fredag: Christina + Louise 

 Der mangler en til at stå på Lægetorvet mandag og to til hhv onsdag 
og torsdag – skriv en mail til Marie R, hvis du er interesseret!! 

c. FYAM: Fyams artikelkoncept blev vist frem og Annemette fortalte om ideen 

med Journalclubs om søndagen 

d. SAMS-banner:  

 Anders vil gerne få lavet et banner med vores logo og har fået lov til at 

bruge omkring 500 kr på det 

e. Drejebøger:  

 De ansvarlige i de pågældende undergrupper laver en drejebog for 

deres aktiviteter, så det er nemt at overgive stafetten og for nye at 

overtage. Vi laver en SAMS København dropbox, hvor dokumenterne 

kan placeres. Marie R foreslår, at vi kan lave fora på vores 

hjemmeside, hvor de forskellige arbejdsgrupper kan have kontakt – 

Søren må undersøge, om det kan lade sig gøre.  

 Der opfordres til, at bestyrelsen også laver en drejebog over, hvad de 

forskellige medlemmer tager ansvar for. Annemette vil lave et udkast 

f. Vi vedhæfter en liste over grupperne med navne og mailadresser, så vi kan 

få fat i hinanden i arbejdsgrupperne 

 

      
 


