Referat fra møde i FHUK 27. Oktober 2017, Vilvorde Kursuscenter DKKS årsmøde
DAGSORDEN
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Velkomst – Qasam
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens virke - Qasam
GORE Forum 2017 - Qasam
Nyt fra DKKS - Nathalie
Nyt fra EVST - Martin
Kandidater til bestyrelsen (Charlotte og Morten bliver færdig med deres HU) ;
o Næstformand
o Repræsentant for Viborg – Ålborg
o Repræsentant for Århus – Ålborg
o Repræsentant for RH – Odense

REFERAT
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Qasam byder velkommen. Tilstede; 10 HU læger samt 3 intro læger.
Qasam
Kim
Sparsomt virke, Ingen problemer indberettet.
Der resterer fortsat et problem med at få tilstrækkelig endovaskulære procedure ifm A-kurset, dog
regions bestemt. Bud på konkrete forbedringer som kan imødekomme problemet skal indsendes til
Qasam. Disse vil blive gennemgået til GORE-Forum og frembragt til uddannelsesudvalget.
GORE forum bliver afholdt i København – Hotel kong Arthur d. 30/11-1/12, hvor alle skal medbringe
1 case med 3 spørgsmål og 3 svar muligheder (powerpoint). Case spg skal sendes til Thomas fra
GORE.
Nathalie oplyser, at der er slået et nyt HU-forløb op og besat; RH-OUH-RH .
DKKS beretter om overskud og hører gerne forslag til at anvende penge i karkir. Regi (rekruttering
af folk til specialet). Bud/ideer indsendes til Nathalie inden GORE forum.
Martin oplyser at der er mange som dumper (UEMS) og alle anbefales at tage eksamen sidst i HU.
Der afholdes valg af følgende poster:
i. Næstformand: Charlotte bliver færdig med HU og genopstiller således ikke.
Cecilie Møller stiller op uden modkandidater
ii. Viborg-Ålborg: Morten stopper og Lise Fræhr stiller op uden modkandidater.
iii. Århus-Ålborg: Ingen kandidater og HU læger i forløbet opfordres til at søge.
Nathalie vil videre formidle budskabet lokalt.
iv. RH-Odense: Mehrad Feraz
Bestyrelsen består således af:
Formand:
Qasam
Næstformand :
Cecilie
Aalborg-Viborg:
Lise
Viborg-Aarhus :
Cecilie
Kolding-Odense:
Trine
RH-Slagelse:
Benjamin
RH-Odense:
Mehrad
Aarhus-Aalborg:
Ubesat

06.11.17, Qasam Ghulam

