
NYT	  fra	  FYP,	  august	  2013:	  
 

Kære alle FYPere – vi håber I hver især har haft en god sommerferie. 

Aktiviteter	  i	  efteråret:	  
Som et væsentligt aktivitets- og netværksskabende tiltag arrangerer bestyrelsen 
sociale sammenkomster efter hvert bestyrelsesmøde. I bestyrelsen er vi en håndfuld 
fra hovedstadsregionen, men ellers også fra både Midt- og Nordjylland. Vi skiftes til 
at tage rundt til hinanden, og således kommer de sociale arrangementer også rundt. 

Vi opfordrer dog også medlemmer til at lave sammenkomster udover dem 
bestyrelsen tager initiativ til, og man må meget gerne afholde dem i regi af FYP – 
kontakt blot bestyrelsen, så vi kan være med til at invitere alle FYP-relevante 
kollegaer. 

Næste arrangement bliver 

13. september kl. 18, i Aalborg, hvor vi mødes på The Warf. Tilmeld dig 
via facebook, eller doktorhoff@gmail.com. Vi håber på talstærkt fremmøde, og i 
skrivende stund er der allerede flere håndfulde tilmeldte, naturligvis inklusive en 
samlet bestyrelse. Dagsorden er som tidligere: få minutters oplæg om dagens 
bestyrelsesmøde, og derefter inputs og dialog fra de fremmødte, der glider over i 
spisning og ølhygge: 

https://www.facebook.com/events/603581249681430/ 

Derefter følger næste møde  

 14. oktober kl. 18 i København og 

 22. november kl. 18 ligeledes i København, der sikkert bliver en form for 
julefrokost. 

Øvrigt	  bestyrelsesarbejde:	  
Bestyrelsen arbejder derudover pt. med at sikre en fast repræsentation i alle mulige 
relevante instanser der har at gøre med uddannelse i vore to specialer, herunder både 
de regionale og nationale videreuddannelsesudvalg på regionsniveau og i de faglige 
selskaber. 

SEMINAR	  2014:	  
Det er en fornøjelse at kunne indkalde til det årlige højdepunkt i FYP, der igen 
afholdes på 

 Crowne Plaza Hotel, 31. januar til 1. februar. Emnet bliver 

”Psykiatri og samfund”, og bestyrelsen har besluttet, at arbejde på dels et 
højt akademisk niveau, idet vi forsøger at invitere oplægsholdere der baserer deres 
udtalelser på forskning og empiri, og derudover vil vi i vidt omfang lægge op til debat. 

Forslag?	  
Forslag til bestyrelsens arbejde er altid velkomne, og de kan rettes til ut. formand 
vedr. voksenpsyk., og til Astrid Tuborgh vedr. BU-psyk. 

Alle FYPere ønskes et godt efterårssemester! Hilsen bestyrelsen 

formand (voksenpsyk.-kontakt) Andreas Hoff, doktorhoff@gmail.com 
næstformand (BUP-kontakt) Astrup Tuborgh, astridtuborgh@hotmail.com 


