Palle Holck

Den 3. november 2009

DSMM’s BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 5. november 2009 kl. 17.00
Comwell Kolding
Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Tlf. 76 34 11 00

DAGSORDEN:
Afbud fra: Mikkel Callesen, André Sovs
Emne:
1. 1. Godkendelse af:

Referent:
Karen

Referat af bestyrelsesmøde af tirsdag
den 22. september 2009
(udsendt af Karen den 3. november – Bilag 1)

2. 2. Meddelelser fra formanden:

Præmisser /
holdninger:
Kommentarer:
Nordic Congress: PH
kontakter dem igen.
Vi har fået en god aftale i
stand med Dagens Medicin
om kursus annoncering.

Beslutning:
Godkendt med de få
kommentarer.

Palle
Jørgen og Jette deltager

DMS Repræsentantskabsmøde (Bilag
2)

Tværfaglig Muskuloskeletal Master på
Syddansk Universitet

Det kunne være interessant,
fordi det fremmer
videnskabeligheden i vores
arbejde og det støtter vores
diplomuddannelse. Merit for
vores diplom?

Vedr. Stiftende generalforsamling i
Dansk Biomekanisk Selskab d. 7.
oktober 2009 (Bilag 3 og 4)

Det var 2 dage før annonceret.
Så Palle og Niels kom ikke af
sted alligevel. Men det er jo
ikke direkte ”konkurrenter” det
er nogen vi med fordel kan ha’
et samarbejde med.
Skal vi ha’ noget formaliseret
samarbejde? Evt. direkte via
videnskabeligt udvalg?

3. 3. Meddelelser fra sekretæren og
kursussekretæren:

Karen
Jette

Medlemsstatus
Kursus situationen – 2009 / 2010

Status quo, der kommer en
bunke nu her i forbindelse med
Årsmødet. De skal også ha’ lov
til at få det gratis.

Meget spændende. Det vil
vi gerne være med til at
udvikle.

Vi byder dem velkommen
og vil se, hvad der er af
samarbejdsmuligheder.

Gratis medlemsskab det
første år bliver tilbudt alle
der deltager i kurser og
Årsmødet.

Øvelses kursus kører.
Basiskursus
3 på Nålekursus.
MET A. Der kommer måske en
flok fra basiskurset.

4. 4. Meddelelser fra kassereren

Lars

Stabil økonomi, formuen er på
Mill 1,1.

Vi er på udkik efter nye
bestyrelsesmedlemmer.

5. 5. Årsmøde 2009 – Status

Peter
Jette
Niels

Der kommer 96 fredag, 53 til
middagen, 52 til lørdag.
Der kommer lister, så alle kan

Uformelt referat af
evalueringen. Alle
mente det var gået
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6. Tema-nummer, Ugeskrift for Læger:
’ Den eller de vigtigste
begivenheder i det forløbne år
inden for vores speciale’ (Bilag 5)

Palle

finde ud af, hvor de skal hen.
Niels byder velkommen og
kommer med praktiske
oplysninger.
Collumna Prisen uddeles kl 17.
-17.15

godt, festen tyndede
grundigt ud omk.
midnat, men fortsatte
dog til musikken holdt.
Kursus modulerne
havde fungeret OK.

Vi venter med laminatet til
næste år.

Idé til næste år: Tema
om øvelses terapi.

T-shirts. Vi har 300 stk. Der har
været stor interesse for dem
tidligere, så nu skal alle ha’
mulighed for at få en med som
minde om deres oplevelser på
kurser, årsmøder m.m..

Vi udleverer dem gratis
på alle kurser og man
kan købe den til
årsmødet.

Palle har meldt ud, at det vil vi
gerne.
Der er deadline den 23/nov.

Palle vil gerne skrive
noget, sammen med
nogen.
Det kunne være noget
fra MTV rapporten, men
den bliver måske først
udgivet sidst i
november.
Allan vil gerne være
med til at skrive noget.
Niels om kurser.
Karen og Lars læser
igennem.
Der er deadline den 15.
For første
gennemarbejdelse.

Hvad har vi af nyt: MTV,
kurserne, årsmødet.
Collumnaprisen
Arbejder på at udvide det
videnskabelige indsatsområde.
MTV: PH/Lars
Kurser: Niels
Hjemmeside: Karen
Årsmøde: Allan
Collumna prisen: PH
Indsatsområder: PH

7. 7. Generalforsamling i FIMM, Prag
den 26. september 2009

Niels
Palle

Det var MEGET hyggeligt at
komme derned.
God kongres, godt ledet, ikke
noget uventet. Letter of
agreement blev vedtaget.
Men FIMM akademi og FIMM
er skilt ad nu.
OSEOM? Tyskerne vil gerne
der skal ske mere
videnskabeligt og de vil gerne
bruge penge på at lave en
europæisk underafdeling.
De har høje krav for at være
med.

8. 7. Øvelses-brochure med sponsorat fra
Norpharma

Palle
Peter
Niels

Der er fortsat lidt arbejde i det
og det er ikke klar til dette
årsmøde, men der arbejdes.

9. 8. Den nye hjemmeside

Allan
Karen
Palle

Vi har heller ikke her fået det
helt klar til dette møde.
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Hvis vi skal være med i
Akademi er det individuelle
medlemskaber.
Foreløbig holder vi os til
FIMM og så må vi se, hvad
der sker med OESOM.
Næste møde er i Potsdam.
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10. 9. Tidsskrift / Medlemsblad / Indstik

Den 3. november 2009

Karen

Status.
Aftaler om indlæg

Det kommer alt for sent, det
koster mange penge og vi kan
ikke bruge det til at
annoncerer.
Hvad har vi af alternativer.
DIMS, eller selv lave et blad 2
gange om året.

Vi laver det selv …
Indstikket + øvelser eller
noget andet der kan
sendes ud til
medlemmerne, evt. med et
lamineret ab. Redskab
hver gang i stedet for et
blad.
Vi opsiger det.
Vi opsiger også ”spine”, for
det er der ingen der
bruger.

11. 10. Øvelseskursus

Niels
Palle

Det kører bare. Der bliver 20
kursister, det løber næsten
rundt.
Vi melder tilbage om det fortsat
skal være det samme kursus
sted.

12. 11. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af
DSSM?

Mikkel

13. 12. Videnskabeligt udvalg (Bilag 6)

Palle

Jeg har ikke modtaget noget
referat på dette punkt, men
man kan se bilag 6 til
indkaldelsen,

14. 14. Samarbejdsindsatser:

Karen

Ikke noget nyt.

På årsmødet er der
kommet et par stykker
mere på og der er faktisk
en del der er
interesserede, men som
der ikke er plads til.

Dansk reumatologisk Selskab
DSAM
Scandinavian Congress of
Rheumatology
Nordisk kongres for Almen
Medicin
Gigtforeningen
Fysioterapeuter / kiropraktorer

15. 15. Forberedelse bestyrelsesseminar: Selskabets
visioner / indsatsområder
Kurser – Videnskab –
Skandinavisk samarbejde

Snak om MR henvisnings – ret,
som fysioterapeuterne gerne vil
ha’ men foreløbig er det jo ikke
noget vi som praktiserende
læger har.
Karen
GF, BM og Seminar.
Kurser
Videnskab
Samarbejde
Blad
Palles køkken er det centrale!
Overnatning hvor?
Konference lokale, er det
nødvendigt? Hvis det er, kan vi
bruge Karens lægehus i
Malling der er mange små rum
også til ”udvalgs arbejde”
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Datoen er ændret til den
27. 28 februar.
Karen og Palle laver en
køreplan for det praktiske
og melder mere ud senere.
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16. 16. Næste møde

Den 3. november 2009

Forberedelse af seminar, finde
nye medlemmer til bestyrelsen
Karen og Palle laver
forberedelser.

17. 17. Eventuelt

Ros til Palle for alt det
arbejde han gør som
Formand.
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Den 19. januar på Hilton
Kastrup.

