
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  21/3	  2015	  

	  
1)	  	  Afbud	  

• Afbud	  fra	  Urfan	  og	  Lilli	  Kirkeskov	  
	  
2)	  	  Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  13/1-‐15	  

• Referatet	  godkendt.	  
	  
3)	  Konstituering	  af	  bestyrelsen	  

• Valg	  af	  formand	  for	  uddannelsesudvalget.	  Peter	  Silbye	  valgt	  for	  2	  år.	  
• Valg	  af	  næstformand.	  Karen	  Goss	  genvalgt.	  
• Valg	  af	  sekretær.	  Peter	  Stæhr	  genvalgt.	  
• Valg	  af	  web	  master.	  Peter	  Stæhr	  genvalgt.	  

	  
4)	  	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• Brev	  fra	  sundhedsstyrelsen.	  Er	  udsendt	  til	  bestyrelsen.	  
• FIMM	  generalforsamling,	  3.	  og	  4.	  sept.	  i	  København.	  Indlogeringen	  skal	  være	  billig,	  så	  

vi	  har	  reserveret	  værelser	  og	  mødefaciliteter	  på	  CabinInn	  Metro.	  3/9	  vil	  der	  være	  bus	  
til	  Nyhavn,	  bådtur	  på	  en	  times	  tid,	  derefter	  get-‐together	  party	  på	  Søren	  K.	  Bestyrelsen	  
er	  inviteret,	  uden	  ledsagere.	  4/9	  er	  der	  bus	  til	  middagen	  i	  Domus	  Medica,	  bestyrelsen	  
er	  inviteret,	  uden	  ledsagere.	  

• NKR	  vedr.	  bevægeapparatet.	  Lilli	  foreslås	  som	  deltager	  for	  DSMM	  og	  PSi	  for	  DSAM	  til	  
gruppen	  om	  lændesmerter	  med	  udstråling.	  Tore	  muligt	  til	  den	  cervicale	  arbejdsgruppe	  
og	  Helle	  til	  gruppen	  om	  lændesmerter	  uden	  udstråling.	  

	  
5)	  	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Hjemmeside	  status.	  Kenneth	  arbejder	  langsomt,	  er	  tidligere	  presset,	  hvilket	  han	  
reagerede	  på	  –	  men	  kun	  meget	  kortvarigt.	  PSt	  vil	  presse	  ham	  igen.	  	  
	  

6)	  	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  
• Manglende	  betaling	  fra	  kursists	  datter.	  Det	  blev	  besluttet,	  at	  DSMM	  betaler	  restbeløbet.	  

	  
7)	  	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Regler	  for	  diplomuddannelsen	  og	  recertificering.	  Der	  var	  udsendt	  udkast.	  Behandling	  
af	  punktet	  blev	  udsat	  til	  næste	  møde.	  Bestyrelsen	  vil	  til	  mødet	  se	  på	  
dansksportsmedicin.dk,	  hvor	  deres	  diplomregler	  er	  beskrevet,	  bl.a.	  med	  examen	  og	  
recertificering.	  

• Underskud	  på	  sidste	  Masterkursus	  –	  årsag?	  Der	  var	  ikke	  underskud.	  De	  tidligere	  
fremlagte	  tal	  var	  ikke	  korrekte.	  

	  
8)	  Opfølgninger	  fra	  tidligere	  bestyrelsesmøder	  (behandles	  på	  mødet	  når	  der	  er	  nyt	  at	  

berette	  og	  med	  hensyntagen	  til	  tiden	  
	   Hele	  punktet	  blev	  udsat	  til	  næste	  møde	  af	  hensyn	  til	  tiden.	  De	  nye	  sangbøger	  er	  dog	  

konstateret	  færdige	  og	  var	  i	  brug	  til	  middagen	  efter	  Årsmødet.	  
• Revidere	  forretningsordenen	  for	  økonomi-‐	  og	  uddannelses	  udvalgene	  (Annette,	  PSi)	  	  
• Ny	  YL	  observatør	  (Urfan)	  
• Evaluering	  af	  YL	  gratister	  (HB,	  Karen)	  

o Skal	  det	  fortsætte?	  
o Flere	  gratister	  om	  året?	  
o Evt.	  lille	  egenbetaling	  

• Nye	  sangbøger	  (Karen)	  



• Nye	  brochurer	  (HB)	  
• Excel-‐skema	  over	  kursusdeltagere	  (Morten)	  
• Anatomiatlas	  til	  lærerne	  (PSi)	  
• Nye	  T-‐shirts	  (Karen)	  
• Nye	  behandlingslejer	  (PSi)	  
• ”Bestyrelsespleje”	  (Karen,	  HB)	  
• Kandidater	  til	  posten	  som	  formand	  for	  uddannelsesudvalget	  2016	  
• Karen,	  Helle	  -‐>	  ESSOMM	  til	  juni	  
• Undervisning	  ved	  Mike	  Kuchera	  (HB,	  Niels)	  
• Undervisning	  ved	  Ruth	  …	  (Karen)	  
• Primo	  2016	  møde	  med	  Berit	  vedr.	  samarbejde	  

	  
9)	  Eventuelt	  

• Lærermødet	  i	  Rold	  blev	  berørt.	  
	  
10)	  Næste	  møde	  

• Fastsat	  til	  12/5	  2015	  kl.	  17.15	  hos	  Peter	  Silbye,	  Roskilde.	  


