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FYAM UDVALGSMØDE 

Fredag d. 16. marts kl. 12.00-14.00, Aalborg 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Ordstyrer: Anne Mette Torp 

 Referent: Annemette Pihl Lundberg, dog Anne Mette Torp under punkt 4 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Kristine Munk (Rep. Sjælland), Signe Christiansen (Rep. Syddanmark), Anne Mette 

Torp (Rep. Midtjylland), Marie Haase Juhl (Rep. Nordjylland), Annemette Lundberg 

(formand), Maria Bundgaard (næstformand), Gudrun Sigurdardottir (Rep, 

Internationalt Udvalg) 

3. Hurtige datoer  

16.-17. marts  FYAM Internat, Aalborg? 

Onsdag d. 25. april FYAM Udvalgsmøde, København 

Tirsdag d. 19. juni FYAM Udvalgsmøde, Odense 

Torsdag d. 30. august FYAM Udvalgsmøde, Aarhus 

Torsdag d. 4. oktober FYAM Udvalgsmøde, Kolding (Afgående og nyvalgte 

medlemmer af FYAM Udvalget, inkl. overnatning) 

Fredag d. 5. oktober DSAM Årsmøde, Kolding 

Onsdag d. 14. november FYAM Udvalgsmøde, København (Lægedage) 

Tirsdag d. 15. januar 2019 FYAM Udvalgsmøde, Odense 

4.  Honorering til formandskabet 

Formandskabet ligger op til principiel diskussion og beslutning omkring honorering af 

formandskabet i FYAM Udvalget. Dette udspringer sig af diskussion på forrige 

udvalgsmøde, hvor oplæg til honorering kom i forbindelse med budget 2018. 

Formandskabet foreslår en månedlig honorering til formand og næstformand på 2.000 

kr. før skat svarende til DSAMs takst for 1 dags tabt arbejdsfortjeneste for FYAM 

medlemmer. 

Honoreringen skal ses som tilkendegivelse af det arbejde der ligger i formandskabet i 

forhold til ansvaret for FYAM Udvalget, løbende administrativt arbejde i forbindelse 

med udvalgsmøder, tilgængelighed og ad hoc opgaver i forbindelse med pressesager, 

løbende møder internt i formandskabet og med DSAMs formand og sekretariat i 

forhold til samarbejde, strategi og udvikling af FYAM. 

 Diskussions og beslutningspunkt. Annemette Pihl Lundberg (45 min) 

http://www.fyam.dk/
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Tilstede: Regionsrepræsentanter fra Sjælland, Syd, Midt og Nord: Kristine Munk, Signe 

Christiansen, Anne Mette Torp og Marie Haase Juhl. 

Procedure: Formænd ikke tilstede under hverken diskussion eller afstemning.  

Kritikpunkter vedr. forslag, nævnt ved sidste udvalgsmøde, diskuteret: 

• Kan frivilligt arbejde aflønnes? 

• Mange andre lægger mange timers arbejde i deres poster, hvorfor skal de ikke 

honoreres? Glidebane? 

• Skal kassererposten også aflønnes? 

Konklusion:  

• Det findes at formandsskabet bærer et udvidet ansvar for FYAM-udvalgets 

arbejde. Herunder presseopgaver og samarbejde med DSAM og sekretariat. 

Formandsskabet bærer et ansvar på nationalt plan for FYAM-udvalget, som 

adskiller sig fra de regionale repræsentanters ansvar og fra andre medlemmers 

poster, uanset arbejdsbyrde. 

• Der er tale om honorering af tabt arbejdsfortjeneste svarende til 1 dags 

arbejde pr måned, og ikke en aflønning. 

• Det er alment kendt, men ingen steder noteret, at minimum 1 navngiven 

tidligere formand er blevet aflønnet med et ukendt beløb, efter aftale med 

DSAM’s direktør på daværende tidspunkt. 

• Det findes relevant at diskutere på et senere møde om kasserer-posten også 

kræver en honorering. Argumenter herfor er at kassereren også har et 

nationalt ansvar for budget og regnskab. Der er enighed om et mindre beløb 

end til formandsskabet. 

 Det bestemmes enstemmigt at godkende forslaget. 

5.  Internt budget 2018 

Der afventes fortsat afklaring omkring overførsel af ubrugte midler fra 2017 samt 

”hensatte midler” fra sekretariatet. Hvis FYAM kampagnen 2017-2018 ikke fortsætter, 

giver det overskud i budgettet, da der var afsat 25.000 fra 2018. 

Der ønskes en diskussion omkring budgettering af disse 25.000 i forhold til budgettet 

2018. Der ligges ikke op til beslutning, grundet manglende afklaring jf. ovenfor, men 

forventes af endeligt budget kan besluttes på Udvalgsmødet i april. 

Se bilag 1 – Foreløbigt budgetforslag 2018, version 2. 

 Orienterings- og diskussionspunkt. Annemette Pihl Lundberg (5 min) 

 

6. NYGP og NYGP Precongres 2019 
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Orientering omkring NYGP Precongres 2019 før NCGP 2019 i Aalborg og dannelsen af 

en HOC-gruppe. 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Anne Mette Torp (10 min) 

Der har været afholdt opstartsmøde i Hobro den 22. februar, hvor også Gudrun og 

Annemette deltog, da de tidligere har været med til at arrangere henholdsvis 

prekonference før WONCA Europe 2016 og NYGP Prækongres på Island i 2017. 

Deltagelse af flere SAMS’ere fra Aalborg og FYAM’er fra Aarhus. Anne Mette Torp står 

for den videre planlægning. 

14. Forplejning- og referatliste 

Forslag om at vedkommende som skal skrive referat og hvem der står for forplejning 

udpeges 1 uge før udvalgsmødet i forhold til hvem der deltager i det pågældende 

udvalgsmøde og hvor det afholdes. 

Beslutningspunkt: Annemette Pihl Lundberg (5 min) 

Vedtaget. 

 


