	
  

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

REFERAT af generalforsamlingen den 2/4 16 kl. 13.00
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Peter Stæhr blev valgt til dirigent og referent.
Formandens beretning
Ny lærebog i MM er bestilt, den kommer på engelsk.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Aflæggelse af regnskab ved kasserer Annette Mielby
Vi har en god økonomi og god likviditet. Vi stræber på at
kursusregnskaberne går i 0, så kurser skal såvidt muligt afholdes og
aflysninger tilsvarende undgås. Regnskabet blev godkendt.
Rapport fra udvalg
Uddannelsesudvalget:
4 kurser er aflyst på grund af for få tilmeldte.
Webudvalg:
En del medlemmer kan ikke logge sig på hjemmesiden. Der rejses
spørgsmål om, hvorvidt beskeden om login koder er gået i
modtagernes spamfilter? Orientering skal lægges på den åbne
hjemmeside om denne mulighed, så man om nødvendigt kan få
mulighed for at bede om nyt login.
Diplomlæger, der har meldt sig ud af DSMM skal stadig stå på
oversigten på hjemmesiden – medmindre de meddeler, at de ikke
ønsker dette.
Rapport fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, IAMMM og LV
Blev meddelt under punkt 2.
Forslag fra medlemmerne (ingen indkomne forslag)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Formanden og 2 medlemmer er på valg (Helle Borgstrøm, Karen

Goss og Charlotte Voglhofer er villige til genvalg)
Helle Borgstrøm genvalgt som formand.
Karen Goss og Charlotte Voglhofer blev genvalgt.
Lilli Kirkeskov ønskede at træde ud af bestyrelsen. Som nyt
bestyrelsesmedlem blev Tore Karsø valgt.
Niels Jensen har de seneste år været ekstraordinært seniormedlem
af bestyrelsen, han udtræder efter eget ønske nu.
8. Valg af repræsentanter til LVS og revisor (ingen på valg)
9. Budget 2016 og fastsættelse af kontingent
Vi stiler mod budgetteret underskud grundet formuens størrelse.
Kontingent ordinære medlemmer: kr. 550. Yngre læger: kr. 200.
Vedtaget.
10. Eventuelt
Intet under eventuelt.

