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Kommissorium for udvalget
Yngre Kliniske Immunologer
Formål
Yngre Kliniske Immunologer (YKI) er et udvalg af yngre kliniske immunologer nedsat under Dansk
Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI). YKI er dannet for at fremme kendskabet til klinisk
immunologi som lægefagligt speciale, for at arrangere uddannelsesmæssige aktiviteter af uformel
karakter, og for at ligesindede med fælles faglig interesse kan mødes og skabe netværk på
landsplan med henblik på inspiration og vidensdeling i faglig og social kontekst.

Udvalgets sammensætning
1. YKI fungerer som et udvalg oprettet under DSKI. Der kræves medlemsskab af DSKI for at
sidde i udvalget.
2. Yngre læger under uddannelse og ikke fastansatte cand.scient.’er kan deltage i udvalget.
3. Udvalget bestræber sig på at have minimum en repræsentant fra hver af de 3
videreuddannelsesregioner (Nord, Øst, Syd). Der kan maksimum sidde 10 medlemmer i
udvalget.
4. Den længste periode man kan sidde i udvalget er 6 år.
5. Udvalget konstituerer sig ved et udvalgsmøde ved DSKIs årsmøde med formand ved
simpel flertalsafstemning blandt udvalgets medlemmer.
6. De under pkt. 2 nævnte faggrupper kan tiltræde udvalget løbende.
7. Formanden for YKI har møderet men ikke stemmeret til DSKIs bestyrelsesmøder.
8. YKI kan oprette ad hoc arbejdsgrupper til forskellige opgaver.

Udvalgets opgaver
1. At skabe mulighed for at yngre læger, cand.scient.er og studerende med interesse for
klinisk immunologi kan mødes, dygtiggøres, udvikles og netværke. Dette sikres gennem
møder, temadage og lignende aktiviteter.
2. At sikre koordinering og afholdelse af disse aktiviteter.
3. At være referencegruppe for DSKIs bestyrelse ved initiativer/emner, hvor der ønskes
tilkendegivelse fra yngre læger i klinisk immunologi. Endvidere at udvalget har mulighed for
og ret til at stille forslag til DSKIs bestyrelse.
4. Udvalget aflægger årsberetning ved DSKIs årsmøde.

Udvalgets økonomi
1. Finansiering af aktiviteter dækkes primært ved ansøgning til DSKIs bestyrelse ad hoc eller
via eksterne fonde. Udvalget har ret til at opkræve deltagergebyr til dækning af de faktiske
omkostninger for personer, der ønsker at deltage i udvalgets arrangementer.
2. Da YKI er et udvalg under DSKI indgår YKIs regnskab som en del af DSKIs samlede
regnskab. YKI refererer til DSKIs kasserer. Regnskabet fremlægges til DSKIs
generalforsamling.
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