Referat GO månedsmøde 15.11.2016
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nanna
Referent: Nanna
Tilstede: Pernille, Isabella, Emelie, Luna, Signe, Julie, Karen, Mathilde, Cæcilie og Nanna

1. Velkommen nye
Velkommen
2. Evaluering af foredrag
Det fungerede godt med cases og det kliniske perspektiv. Det var godt, at man blev tvunget til at
tage stilling via rød-grøn kort. Man kunne godt få folk til at tage stilling uden alle spørgsmålene
inden, da det kunne skabe mere diskussion efterfølgende. Det kunne overvejes at tage afstemning
igen efter en eventuel diskussion. Der var en behagelig og uformel stemning og lytterne blev godt
inddraget af foredragsholderne. Det fungerede rigtig godt med en blanding af specialerne, og især
da de kendte hinanden fra klinikken. Det giver en god dynamik med to oplægsholdere. Folk var
rigtig gode til at være aktive og svare, når der blev spurgt ud.
3. Kommende arrangementer
December:
PCOS [Cæcilie + Nanna + Pernille]
Julefrokost m. PUC d. 3. december
Februar:

Transeksualitet [Signe + Julie + Pernille]
Basisgruppebazar [Luna + Pernille + Mathilde]

Marts:

TDC: Kirurgi på fostre [Emelié + Victoria + Mathilde]

April:

Etnicitet og seksualitet [Cæcilie + Isabella + Pernille]
GO weekend i Aalborg d. 31. marts – 2. april

Maj:

Når sex gør ondt [Nanna + Emelié + Luna]

! DER ER ALTID PLADS TIL FLERE HÆNDER, SÅ HVIS DU HAR LYST TIL AT VÆRE
MED TIL AT ARRANGERE ET FOREDRAG, KAN DU SKRIVE PÅ FACEBOOK ELLLER
TIL bestyrelse@gynobs.nu
Derudover afholder vi "GU-kursus" og "Akut obstetrik kursus" i løbet af foråret, månederne er dog
ikke fastlagte.

4. T-shirts
Der er lavet forslag om grøn t-shirt med hvidt logo. Vi skal lige overveje om økonomien er til det,
og om det er noget der skal prioriteres. Vi går en tur på Nørrebro og søger billigere tilbud på tryk.
5. Eventuelt
Intet til eventuelt

Go’ aften til alle

