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Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
 
2. Vedtægtsændringer 
 Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamling den 21. marts 2014. 
 Da der ikke var mødt mindst 1/3 af medlemmerne, kræves en gentaget afstemning ved en  
 ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages – uanset antallet af fremmødte medlem- 
 mer – ved absolut stemmeflertal (§ 6). 
  

Tillæg til § 3: 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af 
formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ny § 4: 
Tillidsposter i udvalg, råd, arbejdsgrupper og lignende kan varetages af medlemmer på 
vegne af DSIM. Udpegningen foretages af DSIMs bestyrelse eller på opfordring herfra af 
en bestyrelse fra de ni grenspecialer. 
 
For at tilsikre transparens skal DSIMs bestyrelsesmedlemmer deklarere evt. interesse-
konflikter på selskabets hjemmeside i henhold til gældende regler og retningslinier fra 
Sundhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder. Medlemmer, der udpeges til tillids-
poster, skal på samme vis deklarere evt. interessekonflikter. 
 
Medlemmer hvis primære erhverv er i et medico-teknisk firma kan efter individuel vurde-
ring i DSIMs bestyrelse varetage tillidsposter på selskabets vegne. 
 
 
 



Dansk Selskab for Intern Medicin 

 

 
 
 
Ny § 11: 
Uddannelsesudvalget består af 2 personer indstillet fra hvert specialeselskab samt en 
observatør fra DSIMs bestyrelse. Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand, 
hovedkursusleder og næstformand for hovedkursusleder. Formand og hovedkursusleder 
udpeges for en 2-årig funktionsperiode. Posten som formand og hovedkursusleder be-
sættes i henholdsvis lige og ulige år for at sikre kontinuitet. 
Udvalget gennemfører og evaluerer de fælles intern medicinske obligatoriske speciallæ-
gekurser og monitorerer implementeringen af målbeskrivelse for den intern medicinske 
uddannelse.  

 
3. Eventuelt 
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