Referat GO månedsmøde d. 02.03.2016
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nanna
Referent: Nanna
Tilstede: Mira, Ella-Josefine, Goudhileyan, Malene, Emilie, Viktoria, Emelie, Karen, Isabella,
Julie B, Nanna, Julie S, Cæcilie
1) Velkommen til alle nye
2) Evaluering af foredrag
Godt med samarbejde med SATS, det var relevant for begge grupper. Godt med input fra
andre specialer og forskellige vinkler på emnet. Viser tværfaglighed i den virkelige verden.
Niveauet var passende, og de var gode til at forklare begreber. Det virkede godt, at de havde
mange redskaber med at vise. Tiden var lidt presset ift. det de ønskede at nå. Det havde været
godt, hvis man kunne nå cases og aktivere lytterne. Svært at medregne spørgsmål i tidsplanen.
Dejligt med to engagerede undervisere, der havde snakket sammen om indholdet. Det virkede
godt samarbejdet.
Mere tydelighed med events på facebook.
3) Kommende arrangementer
• 10. Marts:
Generalforsamling
• 15. Marts
Tour de Chirurgie (m. SAKS)
• 1.-3. April:
GO weekendtur (skriv jer på venteliste)
• 14. Maj:
Obstetrik kursus i samarbejde med PIT
4) Generalforsamling
Til generalforsamlingen vil vi gennemgå ”året der gik”, samt økonomien i GO. Derudover skal
der stemmes om 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Hvis man ønsker at stille op skal
man skrive en mail til bestyrelse@gynobs.nu, eller bare sige det på torsdag til
generalforsamlingen. Man kan læse mere om de forskellige poster på facebookeventet. Dette
bliver slået op i gruppen igen.
Alle er velkomne og vi håber på at se en masse, dog er det kun betalende medlemmer der har
stemmeret.
5) Eventuelt
- Socialt arrangement der ikke har noget faglighed inde over – vil folk møde op?
Datoen skal ikke ligge i forbindelse med sommer eller jul, der har mange planer
- Godt med andet end kun foredrag fx kurser, ud af huset arrangement
- Tid til hygge med øl og pizza – velbekomme

