Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde
19. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00
Mødet afholdt som Zoom møde

1. Afbud
Ingen afbud
2. Godkendelse af referat af Bestyrelsesmøde d. 24. marts 2021
Godkendt med ændring af, at mødet 19. maj er en onsdag.
3. Velkommen til Finn Sørensen
Gensidsig præsentation.
4. Valg af webudvalg (webmaster + 1 medlem)
Fin accepterede og fik til opgave at se på forbedringer til hjemmesiden. Helle har
skrevet om info til patienter om MM-behandling, bivirkninger m.m. Sender det ud til
bestyrelsen til kritisk gennemlæsning.
5. Meddelelser fra formand, næstformand og Karen
• Karen: FIMM arbejder på ændring af Guidelines med geografiske tilpasninger, da vi
arbejder meget forskelligt i de enkelte lande. Generalforsamlingen i 2021 bliver
virtuel ligesom 2020. Temaet for det efterfølgende webinar er smertebehandling.
Karen kontakter et forslag til dansk foredragsholder.
• ESSOMM mødet i Rom bliver forventeligt en realitet i 2021. Karen sender
invitationen til Helle.
•
Berit: I IAMMM er der interesse for internationalt MM-tidsskrift. Tyskerne
forhandler med Springer Verlag.
6. Kalender
• 17.- 18. september, ESSOMM Instructor Course, Rom (Karen + evt. Helle)
• 22. oktober 2021 FIMM generalforsamling, virtuel (Karen + Berit)
• 23. oktober 2021 FIMM webinar, emnet er smertebehandling. Gratis adgang for alle.
7. Meddelelser fra sekretæren
354 medlemmer, 16 udmeldt, 1 død, 9 nyindmeldte. Gennemsnitsalder 58,4 år.
8. Meddelelser fra kassereren
• Vi har stadig god økonomi.
• Der er ikke en skriftlig kontrakt med Claus omkring IT-konsulentarbejdet eller om
arbejdet med Lærebogen. Helle laver udkast.
• Et medlem havde bestilt og betalt overnatning på Munkebjerg natten inden et
kursus, som blev corona-aflyst. Munkebjerg har afvist at refundere eller overføre
betalingen til et senere kursus. Helle og Peter ser på det.

9. Meddelelser fra Uddannelsesudvalgsformanden
• Kursustilmeldte 2021: Masterkursus DK 8, SE-Ledsmerter 9, SE-Hvp, svh og
føleforstyrrelser 23, SE-Rygsmerter 12, Ledmobilisering 11, Rygsmerter
(grundkursus) 11, SE-Ledsmerter 15, MFR-CST 0.
• SE-kurserne Ryg- hhv. Ledsmerter foregår på sammenhængende dage. Skal
annonceres så det fremgår, at man – for egen regning – kan reservere en
overnatning på Munkebjerg. Peter sørger for det, og lægger de resterende kurser i
2022 på hjemmesiden. I øvrigt samme tekst og samme undervisere.
• Nyhedsbreve. Charlotte vil godt udsende nyhedsbrev ud inden sommerferien, til
medlemmer og tidligere kursister, der ikke er medlemmer. Peter sørger for
opdatering af listen over ikke-medlemmer. Helle foreslog, at modtagerne af
Nyhedsbrevet opfordres til at sende det til eventuelle interesserede kolleger, og der
skal så i Nyhedsbrevet være et link til tilmeldingsrubrikken på hjemmesiden.
• Lærermødet i august er planlagt til fredag den 20. til lørdag den 21. Besluttet at
holde næste bestyrelsesmøde i forbindelse med lærermødet.
10. Årsmødeudvalget
• Næste årsmøde bliver 1.-2. april 2022 – og det er IKKE aprilsnar. Der skal ikke
uddeles Columnapris i denne omgang. Niels indkalder til Zoom-møde i udvalget.
11. Lærebogsudvalget
• Bestyrelsen har adgang til den foreløbige bog.
• Claus’ tegninger til bogen er betydeligt mere omfattende end planlagt. Der var
enighed om at fordoble prisen for de resterende tegninger, som han endnu ikke har
udfaktureret.
12. Næste bestyrelsesmøde
Sammen med lærermødet 20.-21. august 2021.
Referent: Peter Stæhr

