Bestyrelsesmøde 11.02.2016
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nanna
Referent: Nanna
Tilstede: Julie S, Julie B, Isabella, Karen, Signe, Cæcilie, Anna, Nanna
1) Gennemgang af semesterplan
Måned/dato
Arrangement
FEBRUAR
17/2 Basisgruppebazar
kl. 15-17
MARTS
2/3 Oplæg m. SATS

Tema

Ansvarlige

Stand + quiz

Cæcilie + Signe

Gravide og akutte
tilstande

Nanna og Julie B

10/3 GF
17/3 Tour de Chirurgie

Nanna + Karen
Cæcilie + Anna

APRIL
1.-3./4 GO-weekend
Oplæg
GU-kursus
MAJ
14/5

PIT kursus
Evt. fest
Ud af huset

Etik + svære samtale

Weekendgruppe
Karen + Isabella
Julie B + Julie S
Karen + PIT

Fertilitetsklinik

Cæcilie + Nanna

2) Basisgruppebazar
Onsdag d. 17/2 kl. 15-17. Cæcilie og Signe er ansvarlige og står for kage, quiz/sand eller falsk,
samt en placenta. Signe og Nanna kan stå der fra kl. 15, og Cæcilie kommer kl. 16. Vi skriver
ud i GO-gruppen, om der er nogen der har lyst til at stå i standen med os. Vi genbruger slides
fra sidste år, så der skal ikke sendes noget nyt tul tutorerne.
3) PIT kursus
Lørdag d. 14.maj afholde kursus der forberede PIT-udsendte til at være på obstetrisk afdeling.
Der undervises i basale obstetriske færdigheder bl.a. hvordan tager mam imod et barn,
obstetriske procedure og evt. lidt neonatal genolivning. Kurset bliver afholdt på Hvidovre
Hospital. Undersøg evt. hvad PIT Odense lavede til tropemedicinkursus i efteråret 2015, da
dette havde nogle af de samme elementer.
4) Sociale arrangementer
Det er vigtigt, at vi laver nogle sociale ting i GO. Der er desværre ikke så mange der bliver til
vores månedmøder, men måske kan fællespisning trække flere til, så der også kommer et
socialt aspekt ind over. Derfor: Fællesspisning efter ”Akut oplæg” d. 2/3, Julie opretter event.
Egenbetaling på 20 kr, GO betaler resten.

5) Facebook og hjemmeside
Det er vigtigt at godkende folk der ansøger ”GO-facebook gruppen”, så der ikke går for lang
tid. Hvis man ikke kan nå at skrive en velkomsthilsen med det samme, kan man vente med
det, men det er godt at prioritere.
Hjemmesiden er blevet ramt angrebet igen, vi ved ikke, hvilken konsekvens det har.
6) Økonomi
Pt. har vi 57 betalende medlemmer. Der står ca. 10.000 kr på kontoen til GO arrangementer
m.m. Fremtidig skal der søges studenterpuljen og FADL.
Fællespisning d. 2/3: egenbetaling 20 kr, resten betaler GO
7) GO-weekend
D. 1.-3. April i Polarhytten i Stenløse. Der kommer flere informationer og oprettes et event
hurtigst muligt. Vi er pt. i gang med at finde undervisere.
8) Eventuelt
Ikke noget J

