GO bestyrelsesmøde d. 31.01.2017
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Julie
Referent: Cæcilie
Tilstede: Cæcilie, Isabella, Signe, Julie, Karen, Wilfred og Nanna
1) Forårets program
Februar:

Transeksualitet [Signe + Julie + Pernille]
Dorte kan ikke i februar, Julie har spurgt om hun kan i marts/april. Vi
kunne også vente til næste semester evt i samarbejde med SPLAS. Nanna
har skrevet til Helle (PCOS) igen, de andre PCOS kontakter kunne også
kontaktes (Cæcilie) i forhold til februar.
Basisgruppebazar [Luna + Pernille + Mathilde]
Vi kender ikke dato, men en af os skal måske også være der eller være i
kontakt med dem inden da. Vi skrives sammen om hvem der kan komme.
Nanna skriver til tutorer om de har en dato.

Marts:

TDC: Kirurgi på fostre [Emelié + Victoria + Mathilde]
Emelié svarer ny kontaktperson for TDC. Dato er næsten på plads.
Muligvis den 20/3.
Generalforsamling
Torsdag den 23. marts kl. 17:00. Nanna opretter facebook event, sender
mail osv.

April:

Etnicitet og seksualitet [Cæcilie + Isabella + Pernille]
Amneh har svaret en gang, men mangler stadig at svare ang dato.
Cæcilie skriver endnu en mail inkl. om vi må ringe til hende.
GO weekend i Aalborg d. 31. marts – 2. april
Signe har søgt penge. Vi får svar i februar. Vi har min. 5000 kr. til GO
weekenden
Akut Obstetrik kursus [Nanna]
Muligvis den 20/4.

Maj:

Når sex gør ondt [Nanna + Emelié + Luna]
Klinik på Hvidovre? Sexologisk klinik? Samtale, behandling?

2) Økonomi
15.900 kr. på kontoen. Signe har søgt FADL og søger studenterpuljen. 47 betalende medlemmer
(i 2014 var der 80 medlemmer). Vi skal lave ’husk at betale’ opslag på facebook (evt. hver 3.
måned). Hvis der bliver betalt i februar gælder det også for året efter.

3) T-shirts
Grøn med hvidt logo
Ca. 184 kr pr. styk på nettet.
Nordic tryk på Tagensvej:
10 stk. t-shirts med tryk for og bag 1250kr.
5 stk. muleposer 50kr/stk.
I ALT: 1500kr.
Alle stemmer for. Nanna og Cæcilie bestiller.
4) Eventuelt
• Hvidbog mangler for ”GU-kursus” og ”Basal obstetrik kursus m. PIT”
o Afventer at lave hvidbog til vi har fået afklaring om vi kan få lov at holde det på
CEKU igen. Lige nu vi de ikke gå med til det grundet slid af fantomer.
o Nanna har lavet til månedsmøde og akut obsterik. Vi andre læser det igennem.
• Der mangler månedsmødereferat fra oktober 2016
o Cæcilie finder det.
• PR post i marts
o Julie er væk. Nanna sender opslag til MOK.

