Palle Holck

3. februar 2009

DSMM’s BESTYRELSESSEMINAR
Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 10.00 – søndag 28. februar 2010 kl. 11.30
Hos Palle Holck
Stadion Allé 31A, 8000 Århus C
Tlf.: 86 19 41 75

DAGSORDEN:
Emne:

Referent:

Se Palles notat fra
dagens arbejde.

INDSATSOMRÅDERNE:
•
•
•

Præmisser /
holdninger:

Kurserne
Samarbejder med andre
Videnskabeligheden

Status
Brain storm:
•
•
•

Formål
Hæmmende og fremmende faktorer
Og hvad gør vi så?

Fremtiden

Side 1

af 6

Beslutning:
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Kommunikation med medlemmerne
•
•
•
•
•

Vi vil udsende et brev
til alle medlemmer
efter seminaret. Det
skal indeholde
Formandens beretning,
Budget, Beretning fra
uddannelses udvalgs
formanden, referater
og et skriv om den
fremtidige
kommunikation og
informations form.
Det bliver primært infomails, der kommer
hver gang der har
været bestyrelses
møde.
Så vil der være
opdateret hjemmeside
at få informationer fra.
Det er Karens ansvar
at de her ting fungerer.

Hvad?
Hvordan?
Hvornår?
Hvem?
Hvordan?

Hjemmesiden

Der arbejdes på at få
tingene over. Vi er
også begyndt at skrive
nye tekster på en del
af siderne.
Palle og Karen har delt
det op mellem sig.

Lærergruppen - Masterkurser m.m.

Vi besluttede at det
var vigtigt at
læregruppen mødes
en gang om året.
For at se hinanden
og holde fælles
fodslag omk kurser
og andre ting. De er
kernen i selskabet
og skal prioriteres
noget mere

Diskussion af Øvelseskurset i hht.
Bilag 1

Der har været en
diskussion omk fritid /
undervisnings tid på
Øvelses kurset. Der er
undervist lidt fler timer
end vanligt, og det er
der nogen af
kursisterne, der er lidt
trætte af, de savnede

Side 2

af 6
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lidt mere fritid til at
bruge faciliteterne.
Det var ikke alle der
var af den opfattelse.
Bestyrelsesarbejdet og - samarbejdet

Arbejdet går godt. Vi
har travlt ind imellem
alle sammen og det
kan give lidt problemer
med tilbagemeldinger.
Vi klarer meget af det
på mail og Skype, så
det går fint alligevel. Vi
når det vigtigste og
resten kommer, når tid
er.

Side 3

af 6
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DSMM’s BESTYRELSESMØDE
Søndag 28. februar 2010 kl. 13.00 – 15.00
Hos Palle Holck
Stadion Allé 31A, 8000 Århus C
Tlf.: 86 19 41 75

DAGSORDEN:
Emne:
1.

Referent:

Præmisser /
holdninger:

Godkendelse af referat af sidste
bestyrelsesmøde den 10. januar
2019. (Bilag 2)

Vi gennemgår referatet
og det er godkendt med
få ændringer.

2. Konstituering af bestyrelsen
•
•
•

Der sendes et
godkendt referat ud.

Næstformand: Niles
Jensen
Sekretær:Karen Goss
Kasser: Annete
Mileby

Næstformand
Sekretær
Kasserer

3. Nyt fra formanden

Se formandens
beretning fra GF

4. Meddelelser fra sekretæren og
kursus sekretæren:
•
•
•
•
•

Beslutning:

Vi har haft en del tilgang
af medlemmer, men
også en del, der er
afgået ved årsskiftet.
Mange af dem er naturlig
afgang pga
pensionsalder.

Medlemsstatus

Kursus situationen – 2010

Medlemsstatus d.d. er
707 medlemmer.

Se udsendte kursus
statistik.

5. Meddelelser fra kassereren

Se Kassererens
beretning fra GF
Lars fortsætter som
Revisor for selskabet.

Side 4

af 6
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6. Årsmøde 2010
•

Udvalget består af Palle,
Karen, Niels og Gerd.
Se referatet fra Januar
mødet + oplæg fra
bestyrelses seminar.

Status

Comwell er bestilt og
vi har en aftale med
Hermman Locher.

Vi holder møde på Skype
den 16.eller 25. Marts kl
21.
7. Nordisk kongres MM/MT
Palle og Niles arbejder
meget konstruktivt med
de andre i udvalget.

September 2011
Pain and funktion.
Klinikal and scientific
update.
Foredrag +
workshops.

8. Master i muskuloskeletal medicin

Processen går stille.
Det er vigtigt at det er så
tværfagligt at alle føler
ejerskab for det.
Fysioterapeuterne laver
meget godt
videnskabeligt arbejde.

Niels går med ind i
arbejdet sammen
med Palle.

9. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af
DSSM?

Mikkel er ikke tilstede

Punktet udgår

10. Samarbejdsindsatser:

Henvises til formanden
beretning.

•

Dansk reumatologisk Selskab

•

DSAM

•

Scandinavian Congress of
Rheumatology(Bi lag 9)

•

Nordisk kongres for Almen
Medicin

•

Gigtforeningen

•

Fysioterapeuter / kiropraktorer

11. Øvelses-brochure med
sponsorat fra Norpharma

Der skal laves et
opsamlende møde
snarest.

Side 5

af 6
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12. Næste møde

15. April kl 17 på
Hilton Kastrup
28. august kl 17. på
Comwell Kolding i
forbindelse med
Masterkursus.

13. Eventuelt

Johannes Fosgreen er
afgået ved døden.
Han har betydet rigtigt
meget for DSMM både
nationalt og
internationalt. Vi har
sendt en båre buket til
begravelsen.

Side 6

af 6

Palle vil kontakte de
relevante medlemmer
af selskabet mhp at
skrive en nekrolog til
ugeskriftet.

