
Bestyrelsesmøde	  2013-‐02-‐26	  
1) Godkendelse	  af	  referat.	  Godkendt.	  
2) Konstitution	  af	  bestyrelse.	  	  

• Næstformand:	  Niels	  Jensen	  
• Kasserer:	  Annette	  Mielby	  
• Sekretær:	  Peter	  Stæhr	  
• Karen	  Goss	  
• Morten	  Vaagholt	  
• Peter	  Silbye,	  født	  medlem	  som	  formand	  for	  Uddannelsesudvalget	  

	  Formanden	  meddeler	  konstitutionen	  til	  relevante	  instanser,	  Niels	  dog	  til	  FIMM	  og	  
ESSOMM.	  
Redaktionsudvalget	  er	  erstattet	  af	  Webudvalg	  med	  Peter	  Stæhr	  og	  Urfan	  Ahmed	  (YL).	  
PR-‐udvalget	  blev	  vedtaget	  erstattet	  af	  er	  ad	  hoc	  udvalg	  til	  revision	  af	  brochure	  m.m.	  
Vedtægter	  blev	  efterlyst.	  Annette	  fremskaffer,	  Peter	  Stæhr	  lægger	  på	  hjemmesiden.	  
Niels	  vil	  forsøge	  at	  få	  relevant	  DSMM	  materiale	  frigiver	  fra	  vores	  tidligere	  formands	  PC.	  

3) Meddelelser	  fra	  formanden.	  
• Møde	  i	  FIMM	  15/10	  i	  Jerusalem.	  Formanden	  deltager,	  evt.	  anden	  deltager	  besluttes	  

senere.	  
• Møde	  i	  ESSOMM	  7-‐8/6	  i	  Rom.	  Niels	  og	  evt.	  Karen	  deltager.	  
• ACADEMY:	  intet	  nyt.	  
• Nationale	  kliniske	  retningslinier.	  	  

Vi	  vil	  i	  de	  næste	  år	  arbejde	  hen	  imod	  tilnærmelse	  til	  Nationale	  Kliniske	  Retningslinier.	  
Det	  kræver	  bl.a.	  at	  vi	  bliver	  en	  undergruppe	  under	  DSAM	  eller	  Dansk	  Rheumatologisk	  
Forening,	  samt	  at	  underviserne	  godkendes	  af	  Sundhedsstyrelsen.	  

• Ad	  hoc	  bestyrelsesmedlemmer,	  yngre	  læger:	  	  Urfan	  Ahmed	  og	  Anders	  Hafstrøm.	  
4) Meddelelser	  fra	  sekretariat.	  

• Medlemstallet	  er	  udsikkert,	  ca	  700.	  
• Listen	  over	  Æresmedlemmer	  skal	  opdateres	  og	  lægges	  på	  hjemmesiden.	  
• Listen	  over	  Diplomlæger	  skal	  opdateres.	  PSi	  opdaterer,	  bl.a.	  ved	  at	  kontakte	  alle	  på	  

listen	  omkring	  bl.a.	  modtagelse	  af	  patienter.	  
5) Meddelelser	  fra	  kasserer.	  

• Der	  er	  forskel	  i	  PSi’s	  og	  revisors	  regnskabsføring/kontering.	  PSI	  vil	  have	  det	  på	  næste	  
bestyrelsesmøde.	  

6) Meddelelser	  fra	  Uddannelsesudvalget.	  
• Øvelseskurset	  i	  januar	  havde	  23	  kursister.	  Ny	  mappe	  var	  lavet.	  Næste	  kursus	  januar	  

2015	  –	  stiler	  mod	  hvert	  andet	  år.	  
• Masterkursus	  april,	  14-‐15	  kursister,	  gennemføres.	  
• Nålekursus	  aflyst,	  vi	  ”klapper	  hesten.”	  
• MET-‐A	  har	  18	  kursister,	  gennemføres.	  
• Basiskursus	  maj,	  5	  tilmeldte,	  aflyses.	  
• Basiskursus	  oktober,	  3	  tilmeldte,	  obs.	  
• CST	  +	  MFR	  kursus	  2014,	  3	  dg,	  Annette	  og	  Helle	  overvejer.	  
• Ikke	  Masterkursus	  i	  2014.	  	  
• Gerd	  og	  Jørgen	  Korsgaard	  har	  en	  del	  sange.	  PSi	  spørger	  Tore	  om	  at	  indsamle.	  



• Honorarer på øvelseskursus. Basiskurser	  honoreres	  med	  kr.	  6.500/dag,	  
Øvelseskurset	  ønskes	  honoreret	  ligeså,	  da	  der	  er	  lige	  mange	  undervisningstimer.	  
Vedtaget	  også	  for	  kurset	  i	  januar	  2013.	  

7) Ny	  hjemmeside.	  Urfan	  tilbød	  hjælp	  til	  evt.	  ny	  hjemmeside.	  Der	  ønskes	  hyppig	  opdatering	  
samt	  link	  til	  sekretæren.	  Desuden	  ønske	  optaget	  på	  hjemmesiden:	  Vedtægter,	  referater	  fra	  
generalforsamlinger,	  bestyrelsesmøder,	  årsmøder,	  undervisningsmateriale	  og	  billeder,	  
lærer	  intra,	  bestyrelse	  intra,	  interessebox	  (Urfan),	  indkaldelser,	  ny	  kursusoversigt,	  
nyhedsbreve,	  f.eks.	  som	  mails	  til	  alle	  medlemmer	  med	  link	  til	  Nyhedsbrevet.	  

8) Årsmøde	  2013.	  Springes	  over.	  Næste	  Årsmøde	  bliver	  marts/april	  2014.	  PSi	  aftale	  dato	  
med	  Comwell.	  Planlægges	  videre	  på	  næste	  bestyrelsesmøde.	  

9) Fraktion	  af	  ”Yngre”	  medlemmer	  af	  DSMM.	  Få	  YL	  medlemmer	  og	  få	  YL	  deltagere	  på	  
kurserne	  p.gr.a.	  økonomien.	  På	  generalforsamlingen	  blev	  kontingent	  på	  200	  kr/år	  for	  
yngre	  læger	  vedtaget.	  

10) Fraktion	  af	  ”Yngre”	  medlemmer	  af	  DSMM.	  Få	  YL	  medlemmer	  og	  få	  YL	  deltagere	  på	  
kurserne	  p.gr.a.	  økonomien.	  På	  generalforsamlingen	  blev	  kontingent	  på	  200	  kr/år	  for	  
yngre	  læger	  vedtaget.	  

11) Videnskabeligt	  udvalg.	  Intet	  nyt	  
12) Samarbejdsindsatser.	  Kiropraktorforeningen	  har	  bedt	  Niels	  skrive	  en	  leder.	  Niels	  sender	  

udkast	  til	  bestyrelsen	  til	  kommentering.	  Niels	  har	  sendt	  høringssvar	  til	  
Kiropraktorforeningens	  forslag	  til	  retningslinier	  for	  brug	  af	  billeddiagnostik.	  

13) Næste	  møde.	  28/5	  2013	  hos	  PSI,	  Bondetinget	  24,	  Roskilde.	  
14) Eventuelt.	  Intet	  fremlagt.	  	  


