Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin
REFERAT af generalforsamling den 18/3 2021 kl. 19.00

1. Valg af dirigent og referent
Af praktiske grunde blev Helle Borgstrøm valg til dirigent.
Referent: Peter Stæhr valgt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indvendinger imod afholdelse
af generalforsamlingen på internettet. Ligeledes konstaterede
dirigenten, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og var
vedtægtsmæssig gældende. 11 fremmødte.
2. Formandens beretning
Der henvises til den skriftlige beretning. Der var ingen kommentarer,
beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Rossen
Der henvises til den skriftlige beretning. Den markante reduktion i
kontingent indtægter skyldes dels 10 færre medlemmer, men mere
markant overflytning af cirka 25 medlemmer langt over 70 år til
kontingentfrit medlemskab, som de havde været berettiget til i et
eller flere år.
Regnskabet godkendt.
4. Beretning fra udvalg
a. Uddannelsesudvalget. Der henvises til den skriftlige beretning.
Godkendt.
b. Sekretariatet. Mistet netto 10 medlemmer, er meget mindre end
tidligere år. Mange yngre er indmeldt, så aldersgennemsnittet er
faldet til 57 år.
c. Redaktionsudvalget. Den nye Lærebogs basale del er ved at være
klar. Er elektronisk, ligger på nettet, hvor man får adgang første år
for 500 kr, derefter 200 kr/år. Kursister på Basiskurserne får adgang
første år gratis. Forslag om mulighed for at lave private notater ”i
bogen” vil blive taget op i redaktionen.
5. Beretninger fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, IAMMM og LVS
Der henvises til de skriftlige beretninger fra Karen Goss og Berit
Schiøttz-Christensen. FIMM’s uddannelseskrav bliver løsnet lidt, og
deadline bliver udsat til 2025 – i stedet for 2023.
IAMMM, Berit/Helle: I Danmark er MM-læger speciallæger, hvilket
ikke er IAMMM’s politik, da det f.eks. i Holland også includerer ikke-
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speciallæger.
Beretningerne godkendt.
Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kassereren og 2 medlemmer er på valg. Morten Rossen er villig til
genvalg som kasserer. Niels Bro Madsen og Peter Stæhr er villige til
genvalg i Bestyrelsen.
Alle tre blev genvalgt.
Bestyrelsen anbefaler, at Karen Goss fortsætter som associeret
medlem. Godkendt.
Salli Rose udtræder som yngre læge repræsentant. Pladsen er ledig
for interesserede med ansøgning til Bestyrelsen. Der er kommet 2
forslag til afløser. Bestyrelsen træffer afgørelse på næste møde.
Budget 2021 og fastsættelse af kontingent
Budgettet rettet til og godkendt. Kontingenter vedtaget uændrede,
800 kr for ordinære medlemmer, 400 for YL, 70+ er kontingentfri.
Eventuelt. Intet under eventuelt.
Referent:

Peter Stæhr

