Palle Holck

Den 17. januar 2010

DSMM’s BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 17.00
Hilton Copenhagen Airport hotel
Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup
Tlf. 32 501501 http://www.hilton.dk

DAGSORDEN:
Afbud: Mikkel, André
Emne:
1. 1 . Godkendelse af:
•

Referent:

Præmisser /
holdninger:

Fremover vil referatet
blive sendt ud som et
foreløbigt referat kort
efter mødet, så kan man
komme med tilføjelser
og det endelige referat
vil blive godkendt på det
efterfølgende møde.
Alle aftaler om
mødedatoer og andre
aktiviteter vil blive
meddelt bestyrelsens
medlemmer umiddelbart
efter mødet på mail.

Karen

Referat af bestyrelsesmøde af tirsdag
den 5. november 2009

(udsendt af Karen den 13. januar – Bilag 1)

2. 2. Meddelelser fra formanden:
•

Mail fra Wolfgang v. Heimann,
Præsident of FIMM (Bilag 2)

•

International Academy Newsletter
(Bilag 3)

•

Brev fra Committee of the Czech
Association of Musculosceletal
Medicine (Bilag 4)

3. 3. Meddelelser fra sekretæren og
kursussekretæren:
•

Medlemsstatus

•

Kursus situationen – 2010 (Bilag 5)

Palle

Beslutning:

Der er blevet opfordret til at vi
finder en kandidat til FIMM
formandskab, da de SKAL ha’
fundet en ny formand ..

Vi kan indstille Palle og
han er også villig til dette,
så det blev besluttet.

De andre var til orientering, se
bilagene til dagsordenen.

Karen
Palle

Kan vi bede dem om at flytte
sammen til et kursus.
Status 682 + 34

Medlems status er at vi
fortsat ligger på omk. 715
medlemmer, der kom en
del nye i forbindelse med
Årsmødet (ca. 35) og der
er trådt 17 ud ved
årsskiftet.
Kursussituationen er den
at der ikke er meldt ret
mange til nogen f de
kurser der skal køre i år.
De to basiskurser har hver
for få tilmeldte og vi talt om
at slå dem sammen, så
man var sikker på at få et
godt kursus, der måske
gav overskud frem for 2
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der gav underskud. Der er
en principiel beslutning om
at basiskursus skal
gennemføres, for aflyser vi
dem kan vi helt sikkert
også aflyse resten
fremover. Karen giver
besked til Jette om vores
ønske, så hun kan
kontakte kursisterne og se
om de kan flytte.

4. 4. Meddelelser fra kassereren

5. 5. Årsmøde 2010
•

Forberedelser

Lars

Palle

Når der har været årsmøde,
skal der gerne være en der får
det samlet og sende det til
kassere. Det skal være sådan
at der er en der er ansvarlig for
at samle.
Det er kursuslederen, der skal
gøre det stykke arbejde og det
skal så godkendes af
formanden for uddannelses
udvalget og så til kasseren.
Alle bilag skal der
kontonummer på, hver gang.
Formuen fortsat stabil på godt
en mil.
Snak om kasser posten og
kursus sekretær og økonomi
over blik

Vi aftaler at de skal ha’
adgang til konti begge to.

Kursusregnskab for 2009

Kurserne tilsammen gav
en beskedent underskud
på 5000,- Men Årsmødet
gav et underskud på
84.000, hvilket er noget for
meget da det udgør 1/3 af
hele budgettet .
Det blev besluttet at vi skal
sætte prisen således at
der max bliver et overskud
på 50.000 til næste år.

Årsmøde 12 – 13 Nov.
Vi har snakket om at det skal
hedde ”Rundt om Øvelser”
Herman Locher kommer og
holder foredrag om
neurofysiologi.
.

Udvalg:
Palle, Karen, Niels og
Gerd.

Første møde: i forbindelse med
den 27. 28.
Comwell er booket.
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6. Tema-nummer, Ugeskrift for Læger: ’
Den eller de vigtigste begivenheder
i det forløbne år inden for vores
speciale’ (Bilag 6)
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Palle

TRÆLS..
Hvordan gør vi det bedre til
næste gang. Palle vil tale med
dem om det. Så kan vi evt
finde ud af at få vores budskab
igennem på en anden måde.
Tages op på et senere
bestyrelsesmøde, så vi er
forberedt.

7. 7. Forberedelse af Generalforsamling
i DSMM 2010 (Bilag 7)

Palle

Vi indkalder i ugeskriftet.
Location: Palle
Karen Indkalder, til ugeskriftet.
På valg: André, Allan.

8. 7. Øvelses-brochure med sponsorat fra
Norpharma

Palle
Peter
Niels

Er gået i stå, men der mangler
ikke meget, der aftales et
møde indenfor en 6 -8 uger.

9. 8. Den nye hjemmeside

Allan
Karen
Palle

Den er også gået i stå.
Karen og Palle mødes den 2/2
hos Palle kl 14

Palle

Vi har modtaget en mail, hvor
de er uforstående overfor vores
problemer. Men vi holder fast i
at opsige.
Vi laver et skrift til vores
medlemmer efter
Generalforsamling.
Præsentation af hjemmesiden
Formandens beretning
Referat af GF
Referat af seminaret

Mikkel

Springer over

•

Hvad gør vi næste år?

10. 9. Tidsskrift / Medlemsblad (Bilag 8)
•

Hvad gør vi nu?

11. 10. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af
DSSM?
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Vi har spurgt Anette
Melby, hun vil gerne.

Meget af stoffet er lagt
over, det skal redigeres og
så skal vi ha’ den nye
hjemmeside ind på den
gamle adresse.

Jeg har talt med Mikkel,
han synes det er svært
at finde sin plads i
bestyrelsen, han har
meget svært ved at se,
hvordan han kan være
bindeled til de yngre, da
de ikke rigtigt kan
komme på vores kurser
og før de selv kommer i
praksis har de svært
ved at praktiserer
teknikkerne
regelmæssigt.
Han er bange for at
være der mest af navn
og ikke så meget af
gavn, Jeg synes stadig
han er god at ha’ med
som sparringspartner og
som et ungt menneske,
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der måske kan se
tingene fra en lidt anden
vinkel.
Men sagen er den at
Mikkel overvejer om han
skal fortsætte som
bestyrelsesmedlem.
12. 11. Videnskabeligt udvalg

Palle

Ikke noget nyt
Henvises til referatet fra sidst
at de tilbageværende
medlemmer arbejder på at
etablerer et projekt i selskabets
regi og at der søges nye
medlemmer.

13. 14. Samarbejdsindsatser:

Karen

Ikke noget aktuelt.

•

Dansk reumatologisk Selskab

•

DSAM

•

Scandinavian Congress of
Rheumatology(Bilag 9)

•

Nordisk kongres for Almen
Medicin

•

Gigtforeningen

•

Fysioterapeuter / kiropraktorer

14. 15. Forberedelse bestyrelsesseminar: Selskabets
visioner / indsatsområder
•

Kurser – Videnskab –
Skandinavisk samarbejde

DSAM : Vi tager kontakt til
dem, organizing comity, dem
tager vi kontakt til.
Palle skriver et brev.
SCR: Palle tager kontakt fora t
vi kan være repræsenteret i
den forbindelse.
Gigtforeningen Ingen nyheder,
Palle holder foredrag rundt
omkring og der bliver vi også
nævnt. Men det er mest i
patientforenings regi.
Vi er opmærksomme på om
der byder sig muligheder for at
indlede samarbejde med
gigtforeningen.
Fys og kiropraktor
Fint samarbejde omk. Nordisk
kongres. Vi nærmer os
hinanden.
Karen
Palle

Karen har kontaktet Roar
Maagaard, han vil give os
nærmer besked efter han
har været til møde i
kongres gruppen i April
måned.

Vi inviterer Peter Silbye
Og Annete til bestyrelses
seminar.
Karen og Palle har snart en
plan.

15. 16. Næste møde

I forbindelse med
generalforsamlingen.

16. 17. Eventuelt

Er der nogen der ved noget
om Fosgreen, vi spørger
Lisbeth Wemmelund
Til orientering:
FIMM generalforsamling i
Potsdam er 23 – 26
september i år og vi vil
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Lisbeth???
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forsøge at tage derned så
mange som muligt.
Nordisk kongres for
Muskuloskeletal medicin er
den 8 – 10 sep. 2011
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