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

	  
1. Afbud	  	  

Afbud	  fra	  Frederikke	  og	  Karen.	  
	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  af	  Bestyrelsesmøde	  d.	  12.	  jan.	  2021	  

Referatet	  godkendt.	  
	  
3. Konstituering	  af	  Bestyrelsen.	  

Helle	  går	  ind	  i	  sit	  sidste	  år	  som	  formand	  –	  obs.	  efter	  ny	  formandskandidat	  2022.	  
• Valg	  af	  sekretær,	  kursussekretær	  og	  webmaster.	  Peter	  Stæhr	  genvalgt.	  
• Valg	  af	  YL	  repræsentant.	  2	  kandidater.	  Finn	  Sørensen	  valgt.	  Helle	  kontakter.	  
• Valg	  af	  webudvalg.	  Webmaster	  er	  selvskrevet.	  Finn	  S	  spørges	  på	  næste	  møde.	  
• Kassereren	  og	  Uddannelsesudvalgsformanden	  er	  fødte	  medlemmer	  af	  

økonomiudvalg.	  Det	  er	  Morten	  Rossen	  og	  Charlotte.	  
• Redaktionen.	  Nuværende	  5	  medlemmer	  ønsker	  at	  fortsætte	  med	  at	  skrive	  

lærebog.	  Vedtaget.	  
• Curriculumudvalg.	  Charlotte,	  Karen	  og	  Helle	  vil	  gerne	  genoptage	  udvalget	  for	  at	  

opdatere	  vores	  Curriculum.	  Vedtaget.	  
• Valg	  af	  Årsmødeudvalg	  til	  Årsmøde	  2022.	  Niels	  (tovholder?),	  Berit	  (faglige	  

program).	  Helle,	  Karen,	  Peter	  Silbye	  (måske).	  
• Valg	  af	  videnskabeligt	  udvalg.	  Uændret	  Berit	  og	  Finn.	  
• Brochureudvalg.	  Nedlægges.	  Vejledninger	  skal	  på	  hjemmesiden,	  så	  også	  

patienter	  kan	  se	  og	  downloade	  dem.	  Helle	  og	  webudvalg	  vil	  se	  på	  det.	  
• Tøjudvalg.	  Nedlagt.	  
• Sanghæfteudvalg.	  Morten	  genvalgt.	  Er	  ajour	  –	  teksterne	  skal	  dog	  printes	  ud	  og	  

sættes	  ind	  i	  sanghæfterne.	  
	  
4. Meddelelser	  fra	  formand,	  næstformand	  og	  Karen	  

• Intet	  nyt	  fra	  Karen.	  
• Berit	  er	  blevet	  medlem	  af	  FIMM’s	  Health	  Policy	  Board.	  Intet	  nyt	  fra	  IAMMM.	  
• Berit	  er	  med	  i	  Advisory	  Board	  for	  RKKP	  –	  den	  danske	  rygdatabase	  under	  

regionerne.	  Det	  halter	  med	  indberetning	  af	  rygdiagnoser	  -‐	  PLO	  ønsker	  ikke	  
central	  registrering.	  I	  samme	  forbindelse	  oplyste	  Charlotte,	  at	  forløbsydelse	  for	  
rygpatienter	  ikke	  kommer	  med	  i	  den	  nye	  overenskomst.	  

• Morten	  har	  meldt	  sig	  til	  censor	  til	  Mensendieck	  eksaminer.	  Han	  og	  Charlotte	  skal	  
måske	  undervise	  på	  kurserne.	  

• Evt.	  misbrug	  af	  vore	  navne	  på	  hjemmesiden	  til	  spam.	  Helles	  mailadresse	  er	  
misbrugt	  –	  men	  misbruger	  har	  ikke	  været	  inde	  på	  hendes	  PC.	  Bestyrelsens	  
mailadresser	  er	  fjernet	  fra	  hjemmesiden.	  

• Kursussekretærfunktionen	  skal	  tilføjes	  til	  vores	  vedtægter,	  ligesom	  det	  skal	  
gøres	  muligt	  at	  holde	  generalforsamlinger	  helt	  eller	  delvist	  som	  web-‐møder.	  
Helle	  og	  Peter	  vil	  formulere	  forslag	  til	  næste	  generalforsamling.	  

	  
5. 	  Kalender	  

• 17.	  -‐	  18.	  september,	  ESSOMM	  Instructor	  Course,	  Rom.	  Karen	  og	  Helle.	  



• 22.	  oktober	  2021	  FIMM	  generalforsamling,	  Hannover.	  Karen	  og	  evt.	  Berit.	  
• 23.	  oktober	  2021	  FIMM	  workshop,	  Hannover.	  

	  
6. Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

Intet	  nyt	  siden	  generalforsamlingen.	  
	  
7. Meddelelser	  fra	  kassereren	  

Intet	  nyt	  siden	  generalforsamlingen.	  
	  
8. Meddelelser	  fra	  Uddannelsesudvalgsformanden	  

Kursusstatus:	  
SE	  Hovedpine	  og	  svimmelhed	  26.-‐28.	  april	  –	  28	  tilmeldte	  
SE	  Rygsmerter	  12.	  maj	  –	  11	  tilmeldte	  
Masterkursus,	  DK	  2.–5.	  september	  –	  6	  tilmeldte	  
SE	  Ledsmerter	  10.	  september	  –	  8	  tilmeldte	  
SE	  Hovedpine	  og	  svimmelhed	  23.-‐25.	  september	  –	  8	  tilmeldte	  
SE	  Rygsmerter	  5.	  oktober	  –	  7	  tilmeldte	  
Til	  kurserne	  i	  april	  og	  maj	  har	  vi	  4	  ugers	  gratis	  afbudsfrist.	  Karen	  venter	  svar	  fra	  PLO	  –	  
vender	  tilbage	  den	  26/3	  til	  kursussekretær	  om	  evt.	  afbud.	  
Charlotte	  og	  Berit	  tager	  beslutning	  den	  8/4	  om	  maj-‐kursets	  gennemførelse.	  Ved	  
aflysning	  skal	  begge	  kursers	  tilmeldte	  tilbydes	  overflytning	  til	  det	  tilsvarende	  
efterårskursus.	  
Det	  planlagte	  nyhedsbrev	  er	  ikke	  udsendt	  endnu.	  

	  
9. Lærebogsudvalget	  	  

Betaling	  for	  Claus’	  tegninger.	  Tegnearbejdet	  har	  taget	  en	  del	  længere	  tid	  end	  forudset,	  
måske	  p.gr.a.	  redaktionens	  idérigdom	  og	  dermed	  mange	  tilrettelser.	  Claus	  skal	  bedes	  
om	  at	  komme	  med	  udspil	  om	  prisregulering.	  

	  
10. Dato	  for	  næste	  bestyrelsesmøde	  

Torsdag	  den	  19.	  maj	  2021	  kl.	  17.00	  hos	  Charlotte	  på	  Neptunvej	  10,	  Solrød.	  
Bemærk	  ny	  adresse	  –	  og	  vi	  satser	  dermed	  på	  et	  fysisk	  møde.	  
	  
	  

Referent:	  	  	  Peter	  Stæhr	  
	  
	  

	  
	  


