Palle Holck

Den 28. januar 2011

DSMM’s BESTYRELSESMØDE
Lørdag den 28. januar 2011 kl. 13.00
Comwell Kolding
Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Tlf.: 76 34 11 00

DAGSORDEN:
Afbud:
Efterlyser
1. 1 . Godkendelse af:
•

Referent:

Præmisser /
holdninger:

Karen

OK
Godt det kom hurtigt ud.

Palle

Niels og Palle var af sted, blev
opfordret da der var
summerschool.. de sagde ”ja
tak” og har været nede med et
foredrag og workshop, der
skulle illustrere
Muskeloskeletal behandlings
teknikker ud fra belastnings
relaterede syndromer med
nakke skulder problematik som
eksempel.
Der var kursusister fra mange
lande på mange niveauer.
De fik virkelig noget ud af det,
som de kunne bruge til noget.

Referat af bestyrelsesmøde af tirsdag
den 11. november 2010

(Referatet er udsendt den 12. og 13. november 2010)

2. 2. Meddelelser fra formanden:
•

ESIM – Winther school, Sass-Fee,
Schweiz, januar 2011

•
•
•
•
•
•
•

Økonomien i det er at ophold
dækker ESIM og Dansk
Selskab for Intern Medicin skal
dække rejse omkostninger.
Det er ikke sikkert de vil gøre
det , så må vi overveje at
DSMM dækker det.

•
•
•
•
•

Ud over det var det yngre
læger og medicin studerende
der holdt foredrag for
hinanden, De var meget
dygtige

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MTV – skulderområdet

Vi er indbudt til at deltage i et
MTV projekt om
skulderlidelser. Det er gruppen
i Århus der sidder med det.
Emnerne er :
Belyse udviklingen indenfor
kirugien, og afklare om det er
en fordel frem for konservativ
beh ved skulder artrose
sygdomme.
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Palle har haft forfærdeligt
hængt op med sin nye klinik og
andre aktiviteter.
Har ikke kunnet bidrage til så
meget i FIMM, men håber på
forståelse.

•
FIMM

3. 3. Meddelelser fra sekretæren .
•

Karen

Medlemsstatus

692 + æresmedlemmerne
Årsmødet gav 15 nye
medlemmer, hvilket er 25% af
deltagerne.

Vi skal huske at nye
kursister automatisk bliver
medlemmer af selskabet.
De er gratis medlem det
første år men skal derefter
aktivt melde sig ud for ikke
at betale yderligere.
Det bør vi ha’ stående på
hjemmesiden.
Vi vil gerne kunne se på
opgørelserne hvor mange
betalende medlemmer vi
har.

Karen er en kontakt til Vivi
Andreasen om at vi laver dem
og hun sender dem ud.

Nyhedsmails

Kursus bevis fra årsmødet.

Ligeledes har Karen en kontakt
til Vivi omk det.
Efter mødet har jeg fået den
besked at det er noget der
ligger ud over det de har
forhandlet med os og skal de
gøre det bliver det til en merepris. Personligt synes jeg det er
det værd, så vi kan få etableret
kontakten til vores medlemmer
igen.

•

4. 4. Meddelelser fra kassereren

Annette

Efterlyser bilag til tiden.
Det har vi faktisk ikke fået fra
Herman Locher, så det kan
være der er problemer med at
søge tilskud fra DMS.
Vi har fortsat en formue på 1.3
mill, men der er fortsat en del
udgifter, der hænger og ikke er
betalt ud endnu.
Økonomien er uændret god.

5. 5. Meddelelser fra formanden for
Kursusudvalget
•
•
•
•
•

Peter

Evaluering af læremødet.
Det er gået godt. God
forberedelse. Det var en god
dag i går. Mange var spændte,
men det gik jo godt, der er
kommet en lynafleder på de
konflikter der har været i
efteråret.
Undervisningen: gav inspiration
og refleksion, især til vores
egen evaluering af os selv.
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Vi skal frem over huske
ALTID at lave en
konstruktiv
evaluering/supervision
efter hver undervisnings
dag på alle kurserne
fremover.

Palle Holck
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•
•

KURSER
Basis: 15
MET A :10
Counterstain : 13

Status, kurser 2010

•
•

Læremøde 11/11/2011

•
•

Øvelses kursus i november?
Det kan vi faktisk ikke rigtigt
nå. Det bliver formegentligt i
januar igen.

Annoncering.

•
•
•

MOB slettes fra listen

•

NY: Integrerede teknikker.

•

Master K 27-29/4 2012

•
•
•

Vivi Andreasen er en god
beslutning, men det er tungt i
starten. Der har været en
meget dårlig overlevering, så
nogen ting må man ”opfinde”
igen.

Kursussekretær

Der har været 2 ansøgninger til
Diplom, og den ene er
imødekommet den anden
mangler kun lidt og det
kommer.

6. Samarbejdet i bestyrelsen
•

Delegering af opgaver

• Hyppigt Skype-møde

Peter

Vi må løfte opgaverne sammen
og dem der kan må gøre det.
Men det er nok vigtigt at det
ikke er enkelte der har
ansvaret for det hele.
Skal vi ha’ faste Skype møder
?
Vi mangler et bestyrelses
medlem, hvordan får vi fat i
nogen?
Vi har snart Bestyrelses
Seminar. Men der er ved at
være mange møder og vi vil
gerne skubbe det lidt.
Vi aftaler foreløbig General
forsamling den 5/3 hos Niels,
hvor vi mødes til social hygge
og spisning fredag.
Vi spørger Helle Borgstrøm om
hun kunne tænke sig at være
medlem af bestyrelsen.
Karen er på genvalg.
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Vi kom frem til at vi skal
ses igen i Marts, så her
behøves ikke nogen skype
kontakt inden.
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6. 7. Øvelses-brochure med sponsorat fra
Norpharma

Palle
Peter
Niels

Står fortsat stille.
Er skrevet, skal vi rette den til,
så det faktisk passer til de
øvelser der deles ud på basis
kursus og på øvelses kursus.?

7. 8. Den nye hjemmeside

Allan
Karen
Palle
Peter

80% er klar.
Vi spøger Allan om han
sammen med Kenneth
Markvart kan få det ”i luften”.
Hvis ikke Allan vil stå med det
vil Niels gerne .

Palle spørger Allan og
Kenneth.

Niels
Palle

Planlægningen kører derud af
der bliver holdt mange møder.
Mangler fortsat oplægsholdere.
Forslag om sygehus præsten
fra RH.

Opfordring til at gå på
hjemmesiden og se det.

8. 10. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af
DSSM?

Mikkel

Udgår

9. 11. Videnskabeligt udvalg

Palle

Udgår

10. 14. Samarbejdsindsatser:

Karen

9. Nordic Congress MT/MM
(www.nordic2011.eu)

•

Dansk Reumatologisk Selskab

•

DSAM

•

Scandinavian Congress of
Rheumatology

•

Nordisk kongres for Almen
Medicin

Peter har kontaktet
medlemmerne fra organizing
cometee i Norge , men har ikke
hørt noget. Hvis vi skal holde et
kursus deroppe, må det være
nogen andre fra læregruppen
der står for det. Bestyrelsen
har nok om ørene.
Dem vi sender derop skal vi
betale kongress gebyr +
transport.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gigtforeningen

•

Fysioterapeuter / kiropraktorer

11. 15. Forberedelse af
Generalforsamling i DSMM 2011

Karen

Dato: 5/3/2010 kl 10.00
Hos Niels Jensen
Bag Vænget 1
3400 Hillerød
Annoncering, Indkaldelse i
ugeskriftet.
Fast dagsorden, har Palle, den
sender han over, så vi
overholder formalia.
Karen er på genvalg og er villig
til genvalg.
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12. 16. Årsmøde 2010 – Evaluering
13.

Årsmøde 2011 – Planlægning

Den 28. januar 2011

Vi manglede en
kursussekretær, og det gav en
masse problemer, men selve
mødet gik rigtigt godt, der var
mange unge med, og mange
blev natten over og der var en
rigtig god stemning.
Der har været et kritik punkt
omk de indslag vi har , som
ikke lige har med vores fag at
gøre.
Hvem er det vi holder årsmøde
for?
Hvis det er ”ikke medlemmer”
vi holder det for, får vi så solgt
det godt nok?
Det er primært et møde for
vores medlemmer. Dem der
kommer udefra er ”med på en
kikker”. Det de gerne skulle se
er en spændende faglighed og
en forsamling man gerne vil
være en del af.
Vi skal være opmærksomme
på Formål og Mål Midler til at
nå det og være helt sikre på
vores målgruppe.
Næste årsmøde bliver forår
2012 i forbindelse med General
forsamling.

14. 16. Næste møde

Den 5/3 kl 11.00

15. 17. Eventuelt
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