
Karen Goss  Den 30/9 2012 

 Side 1 af 4 

DSMM’s BESTYRELSESMØDE 
Torsdag den 15.November kl 19.00 

Comwell Kolding 
 
DAGSORDEN: 
Afbud:  

Emne: Referent: Præmisser / 
holdninger: Beslutning: 

1. 1 . Godkendelse af: 

• Referat af bestyrelsesmøde 23/8   
2012 

(Referat sendt ud af Niels den 26/9, bilag 1) 

Karen Referatet godkendt. 
Listen af diplomlæger 
hænger fortsat, men vi vil 
arbejde på det. 

Godkendt. 

2. 2. Meddelelser fra formanden: 

• FIMM 

• ESSOMM 

• ACADEMY 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Ad. hoc. bestyrelsesmedlem, yngre 
læger 

•  

•  

• Nationale kliniske retningslinier 

 

Niels   
Fortæller at det store arbejde 
der er lavet i ESSOMM omk 
guidlines on basic training and 
safety, som just er blevet 
godkendt i Istanbul. 
Det har betydet at det nu er tæt 
på at kunne blive godkendt på 
det Europæsike specialist 
nævn 
UEMS( union eropiene de 
Mdeicine specialist.) 
Denne godkendelse på EU 
niveau er meget positiv. 
Vores diplom uddannelse er 
ikke på niveau med resten af 
Europa, men vi kan godkendes 
på niveau 2. Men lige nu er vi 
ret langt fra vores kollegaer i 
Europa. 
 
 
Peter har fortsat en god 
kontakt, følger op på det i 
starten af december. Urfan. 
Er aktiv i FYAM. 
 
 
Det er der ikke resurser til lige 
nu, men vi synes da det er en 
god idé. 
 
Vedrørende guidlines til 
billedediagnostiske 
undersøgelser af 
bevægeapparatet  ved 
kiropraktorer  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennemgå  siderne 27-28-
29 komme med 
kommentarer og sender til 
Niels, som så sender 
endelig svar på 
bestyrelsens vegne. 
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3. 3. Meddelelser sekretær: 

• Medlemsstatus 

• Diplomlæger 

 ( 

Karen Ca 710 medlemmer 
 
Peter vil gennemgå listen af 
diplomlæger og aktualiserer 
den, så skal vi spøge dem hver 
især om de vil stå med *) på 
hjemmesiden som tegn på at 
de tager imod privat patienter. 

 

4. 4. Meddelelser fra kasserer Annette Økonomien er uændret. De 
sidste kurser balancerer uden 
underskud og DSMM har en 
solid bankbog. 

 

5. 5. Meddelelser fra formanden for 
Kursusudvalget  

• Status, kurser 2012. 

• Lærergruppen – Status, initiativer. 

• Annoncering. 

o Mail fra Peter af 12.08.12 

• Kursussekretær - Status 

• Øvelseskursus 2013 

 (Bilag 6, 7 + 8) 

Peter Øvelses kursus, basis og MET 
A  aflyst. 
Masterkursus gennemført. 
Efteråret var godt, der er 
gennemført basiskursus. 
Og MET/MAN var godt med 16 
deltagere. 
 
 
Øvelseskursus er revideret og 
der kommer ny CD med 
øvelser. Der bliver 21 
deltagere. 
Der er kontakt med LaSanta og 
de har købt lejer vi kan bruge. 
 
Rabatprisen til øvelseskursus: 
Det får alle jo, og nu er de alle 
meldt ind. 
 
Kursusledere fra kurserne kan 
skrive en mail til alle 
kursisterne med velkomst og 
om muligheden for at melde sig 
ind. 
Det kan også nævnes under 
kurset. 
 
Nålekursus i Marts: 
Finn Johansen er med på at 
være kursusleder. 
Lars Faldborg som lærer. 
 
Sangene/sangbøger: 
Vi spørger Gerd om hun vil 
være den der ser på 
sangbøgerne, revidere og 
opretholder den, mod at hun 
kan overdrage det til Karen når 
hun ikke vil mere. 
Karen kontakter hende. 

 

6. 6. Den nye hjemmeside 

• Status? 

• Informations mail 

Karen 
 

Vil gerne fortsætte som 
webmaster men helst slippe for 
sekretær arbejdet. 
 
Info mail : Udkast efter 
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årsmødet 

7. Årsmøde 2012 

Rundt om lænden. 
Akutte og kroniske smerte tilstande. 
 

• Justering af program 

• Lærerkræfter 

• Aftale med Comwell 
• De sidste ting inden afvikling 

 

Peter 
Niels 
Palle 
Karen 
Helle 

Registrering + kaffe, 
skovbrynet. Vi har refusions 
nummer og navneskilte. 
T-shirts bod. ( Karen) 
Workshop tilmelding. 
Frokost bliver ”rigtigt” fredag 
men ikke lørdag. 
Vi har kopieret de abstrakts der 
skal deles ud. 
Festaften starter kl 19.  
Niels byder velkommen. Karen 
har noget hun gerne vil sige. 
 
 
 

 

    

7. 9. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af 
DSSM? 

 Intet til referat  

8. 10. Videnskabeligt udvalg  Intet til referat  

9. 11. Samarbejdsindsatser: 

• Dansk Reumatologisk Selskab 

• DSAM 

• Scandinavian Congress of 
Rheumatology 

• Nordisk kongres for Almen 
Medicin 

• Gigtforeningen 

• Fysioterapeuter / kiropraktorer 

Karen Intet til referat  

10. 12. Næste møde 

• Bestyrelsesseminar? 

• Generalforsamlingen 

 Har ikke lige nu behov for 
bestyrelses seminar. 
Vi har brug for nogle gode 
møder. 
 
GF 26/2 læ 16.00 på 
Bondetinget 24 Roskilde. 

 

11. 13. Eventuelt  Nye emner til bestyrelsen. 
Morten Vaargholt, har været 
på mange af vores kurser. 
Anja Roed Andersen, kunne 
være Yngre Læge 
repræsentant. 
Jesper Trier.? 
Peter Stæhr vil også gerne 
træde ind i bestyrelsen. 
Vi har også spurgt Susanne 
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Larsen fra Borup, hun vil 
tænke over det. 

 


