	
  

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

REFERAT af generalforsamlingen den 3/4 17 kl. 16.00
1.
2.

3.

4.

Valg af dirigent og referent
Peter Silbye blev valgt til dirigent, Peter Stæhr til referent.
Formandens beretning
Diskussion om diplomlægeuddannelsen, examen og bedside
undervisning. Træningen i Øvegrupperne kan sidestilles med
sidstnævnte. Examen i f.eks. DIMS har vist sig meget dyr, men vi
behøver ikke at stile lige så avanceret. Formandens beretning blev
enstemmigt godkendt. Kan læses på hjemmesiden.
Aflæggelse af regnskab ved kasserer Annette Mielby
Vi har en god økonomi, men det kniber med likviditeten, fordi
udbetaling af tilgodehavende fra DADL er meget forsinket. Vi
stræber på at kursusregnskaberne går i 0 eller højst kun giver et
mindre underskud. Regnskabet blev godkendt.
Rapport fra udvalg
Uddannelsesudvalget:
2 af 8 kurser er aflyst på grund af for få tilmeldte. Gratis-kurser for
yngre læger diskuteret – belaster kursusregnskabet ret meget.
Yngre læger fra Region Sjælland, SYD, får kurser betalt af Regionen
– de skal derfor ikke have gratispladser. Oplæg til diskussion i
Bestyrelsen om ændring af tilskud: 2 helt gratis eller flere til
reduceret pris? Forslag om ændring af MET B til et forårskursus.
Overvejes. Beretningen enstemmigt godkendt. Kan læses på
hjemmesiden.
Webudvalg:
Problemer med betaling af Domænenavnet. Afklaring er på vej, men
det har lige givet nedlukning af hjemmesiden en lille uges tid.

Uploadning af kursusmateriale er meget langsommeligt, så der er
lavet en liste med gode råd/regler for filerne, der skal uploades.
Udsendes til alle lærerne og kommer også på hjemmesiden.
Sekretær:
Vi har fået 50 indmeldinger siden 2013, men netto er medlemstallet
faldet med omkring 30 per år. Det er overvejende læger, der er gået
på pension. Vi er helt aktuelt 494 medlemmer.
PR-udvalg:
Videnskabeligt udvalg:
Tore havde muligt emne til Columnaprisen. Forslag til at annoncere
efter ansøgninger, overvejes i bestyrelsen.
Årsmødeudvalg:
Årsmødet er 1. – 2. september 2017. Peter Silbye, Charlotte er i
gang, Karen vil godt supplere i udvalget.
5. Rapport fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, IAMMM og LV
Blev meddelt under punkt 2.
6. Forslag fra medlemmerne (ingen indkomne forslag)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasserer og 2 medlemmer er på valg: Annette Mielby, Peter Silbye
og Peter Stæhr blev genvalgt. Sara Moltke blev valgt som associeret
medlem. Niels Bro Madsen vil godt deltage i Uddannelsesudvalget til
ad hoc opgaver.
8. Valg af revisor
Lars Faldborg genvalgt.
9. Valg af repræsentanter til LVS
Ingen på valg. Alle 6 fortsætter.
10. Budget 2017 og fastsættelse af kontingent
Ordinært kontingent blev øget til kr. 600 på grund af det store
driftunderskud. Yngre læger uændret kr. 200. Vedtaget. Samtidig
blev vedtaget, at kursuspriserne er nødt til at stige i 2018. Der var
nogle rettelser til forslag om budget. Generalforsamlingen gav
Bestyrelsen mandat til at efterpudse budgettet.
11. Eventuelt
Intet under eventuelt.

