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Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde (video) den 4. marts 2020 
 

Deltagere: Helga Schultz, Anders Krog Vistisen, Wendy Schou, Jesper Brink Svendsen, Christina 
Frøslev-Friis, Cæcilie Trier Sønderskov, Kim Agerholm Brogaard og Christina Neergaard Pedersen 

 
Sekretariat: Lars Mathiesen, Janne Vinderslev, Klaus Matthiesen og Pia Eriksen Ahlers 

 

 

1. Valg af mødeleder  

2. Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

3. Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 

4. Forberedelse af den 23. marts 2020 og den 4. maj 2020 

5. Forberedelse af møde med YLR-F & YLB den 23. marts 2020 

6. Stillingtagen til vedtægtsændringsforslag 

7. Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. april 2020 

8. Eventuelt 

 

 

Pkt. 1 Valg af mødeleder  

Anders Krog Vistisen blev valgt som mødeleder. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden og tidsplan  

Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt. 

 

Pkt. 3 Indstilling af medlem til Almen Praksisudvalget 

Formandskabet i YLRN har indstillet Cecilie Amstrup som nyt medlem af Almen Praksisudvalget. 

Hun overtager pladsen fra Jane Svensson, der ønsker at udtræde af udvalget. 

 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen til orientering via Lægedebatten, og da der ikke har 

været kommentarer hertil, vil Cecilie Amstrups indstilling blive udpeget som nyt medlem af Almen 

Praksisudvalget. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 4 Forberedelse af den 23. marts 2020 og den 4. maj 2020 

Bestyrelsen har siden august 2019 drøftet et ønske om styrket politisk koordinering og samarbejde 

mellem de regionale formandskaber og bestyrelsen, samt formandskaberne imellem for derved at 

opnå bedre resultater for medlemmerne via styrket politisk samarbejde såvel horisontalt mellem 

formandskaberne som vertikalt mellem formandskaberne og bestyrelsen. 

 

På den baggrund drøftede bestyrelsen oplæg til og fastlagde program for mødet med YLB &  

YLR-F den 23. marts, tidsplanen for processen frem mod - og den konkrete afvikling af - den Fæl-

les faglige dag den 4. maj.  

 

Pkt. 5 Forberedelse af møde med YLR-F & YLB den 23. marts 2020 

Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast - og tidsplan - til dagsorden til mødet med YLR-F & YLB – 

og besluttede at der skal udsendes en påmindelse til de regionale formandskaber og sekretariater 

om den skriftlige tilbagemelding før mødet. 

 

Pkt. 6 Stillingtagen til vedtægtsændringsforslag 

Ifølge Lægeforeningens vedtægter skal forslag til ændringer i vedtægterne sendes til høring i de 

forhandlingsberettigede foreninger inden Lægemødet. Ved denne høring har foreningerne mulig-

hed for at tilkendegive, at man vil anbefale henholdsvis ikke anbefale et forslag, eller tilkende-

give, at man ikke endnu har taget stilling til forslaget. Til Lægemødet i april er der fem forslag til 

ændring af vedtægterne. 

 

Yngre Læger forbereder Lægemødet med dels de regionale formandskaber og dels på sit eget re-

præsentantskabsmøde dagen før Lægemødet, hvor forslagene også kan drøftes.  

 

Bestyrelsen gennemgik og drøftede de 5 fremsatte forslag og besluttede deres tilbagemelding til 

Lægeforeningen på de 5 fremsatte forslag. Tilbagemeldingen vil blive sendt til Lægeforeningen 

den 5. marts 2020.  

 

Pkt. 7 Forberedelse af Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 23. april 2020 

Bestyrelsen gennemgik det tilrettede udkast til dagsordenen for det kommende repræsentant-

skabsmøde og godkendte den endelige afvikling af de enkelte punkter, og besluttede – i lighed 

med tidligere – at konstitueringen efter valget til bestyrelsen, vil ske på førstkommende bestyrel-

sesmøde herefter. 
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Pkt. 8  Eventuelt  

• Christina Frøslev-Friis orienterede om, at Susanne Scheppans skift til FAS har afstedkommet 

uklarhed omkring hendes formandsplads i Lægeansvarsudvalget frem til Lægemødet. Dette 

vil blive drøftet videre på Lægedebatten  


