
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  22/03	  2014	  

	  
1)	  	  Afbud:	  	  

• Der	  var	  afbud	  fra	  Morten,	  Anders	  og	  Urfan.	  
	   	  
2)	  Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  27/01-‐14	  

• Godkendt	  
	  
3)	  Konstitution	  af	  Bestyrelsen	  

• Næstformand:	  Karen	  Goss	  blev	  valgt.	  
• Økonomiudvalg:	  Ændres	  til	  2	  medlemmer,	  Niels	  Jensen	  udgår.	  Annette	  Mielbye	  og	  

Peter	  Silbye	  konstitueret.	  
• Uddannelsesudvalget:	  Peter	  Silbye,	  Lisbeth	  Wemmelund	  og	  Karen	  Goss.	  Niels	  Jensen	  

udgår.	  
• Web-‐udvalg:	  Peter	  Stæhr,	  Urfan	  og	  Anders	  Hafstrøm	  

	  
4)	  0pfølgning	  på	  årsmødet	  

• Evaluering	  af	  mødet:	  Gennemgående	  tilfredshed	  
• Gennemgang	  af	  lejer:	  Planlagt	  til	  næste	  kursus.	  
• Lagerbeholdning	  af	  brochurer	  /	  foldere:	  Udsat.	  
• Lagerbeholdning	  af	  T-‐shirts:	  Vi	  har	  stort	  lager	  
• Lagerbeholdning	  af	  bøger:	  31	  tilbage.	  Skal	  snart	  overveje	  nye	  indkøb.	  

	  
5)	  Opfølgning	  på	  Bestyrelsesmøde	  27/01-‐14	  

• Tilbagemeldinger	  fra	  efteruddannelsesgrupper	  og	  øvegrupper.	  Vi	  har	  kun	  kendskab	  til	  
få:	  2	  i	  Århus,	  Ølstykke,	  Sjællandsgruppen,	  Nr.	  Alslev.	  Vi	  må	  opfordre	  til	  flere	  
indmeldinger.	  Som	  formanden	  nævnte	  i	  sin	  beretning	  kan	  det	  få	  betydning	  ved	  
ansøgning	  om	  diplomstatus.	  

• Jydsk	  arbejdsgruppe	  til	  udarbejdelse	  af	  forslag	  til	  	  muskuloskeletalt	  emne	  til	  NKR.	  
Udsat.	  

• DSMM	  som	  fagområde:	  Formanden	  taler	  med	  Berit.	  
• Sangbogstatus.	  Udsat.	  

	  
6)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• Academy	  
o Oktober	  30.,	  31.	  2014,	  Berlin:	  Er	  kun	  for	  medlemmer.	  Formanden	  spørger	  Berit,	  om	  

hun	  deltager,	  og	  om	  hun	  i	  så	  fald	  vil	  give	  et	  referat.	  
• ESSOMM:	  Formand	  og	  næstformand	  deltager.	  
• FIMM:	  Formand	  og	  Niels	  tager	  til	  Prag.	  

o 2015	  København:	  Nærmere	  planlægning	  venter	  til	  efter	  Prag-‐mødet	  i	  september.	  Vi	  
skal	  overveje	  et	  videnskabeligt	  møde	  dagen	  efter,	  dels	  for	  egne	  medlemmer	  og	  dels	  
for	  mødedeltagerne.	  

• Nordisk	  kongres	  i	  Manuel	  medicin	  i	  Sverige:	  Peter	  Silbye	  vil	  undersøge.	  
• Nordisk	  kongres	  i	  almen	  medicin	  2015	  Göteborg:	  Udsat.	  

	  
7)	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Medlemsstatus:	  Vi	  er	  587	  medlemmer	  mod	  650	  for	  1	  år	  siden.	  
• Hjemmesiden:	  Web-‐udvalget	  skal	  møde	  udbyder	  efter	  påske	  for	  at	  afklare,	  ønsker,	  

muligheder	  og	  evt.	  priser.	  
• Facebooksiden:	  går	  lidt	  trægt.	  Karen	  har	  lagt	  flere	  billeder	  fra	  Årsmødet	  på	  siden.	  	  

	  



8)	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  
• Ny	  investering	  eller	  højrentekonto	  i	  Lægernes	  Pensionsbank?:	  Vi	  afventer	  LPB’s	  udspil.	  
• E-‐box.	  Annette	  undersøger	  muligheder.	  
• Regning	  fra	  FIMM	  2013?:	  Niels	  vil	  rykke	  igen-‐igen.	  
• Ansøgning	  om	  økonomisk	  støtte	  fra	  LVS	  til	  Arianne:	  Honorar	  +	  transport	  bliver	  ca	  

1.000	  Euro.	  Niels	  sender	  ansøgning	  til	  LVS,	  når	  Annette	  har	  samlet	  bilagene.	  
	  

9)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  
• Kurser	  –	  status:	  Basiskursus	  i	  foråret	  er	  aflyst,	  for	  få	  deltagere,	  men	  der	  manglede	  kun	  

2,	  og	  efterfølgende	  har	  3	  meldt	  sig	  interesserede.	  MET-‐MOB	  bliver	  formentlig	  aflyst,	  
men	  MET	  B	  bliver	  afholdt.	  

• Revision	  af	  kursusbeskrivelserne	  på	  hjemmesiden:	  Vi	  skal	  se	  på	  muligheder/behov	  for	  
rettelser.	  	  

	  
10)	  Eventuelt	  

• Forslag	  om	  flere	  gratis	  kurser	  for	  YL,	  subs.	  Reduceret	  kursusafgift.	  Tages	  op	  senere.	  
	  
11)	  Næste	  møde	  

• Den	  10/6	  2014	  kl.	  17.00	  hos	  Peter	  Silbye,	  Roskilde.	  
	  


