DSIM bestyrelsesmøde 10. november 2020 kl. 16.00-20.00

REFERAT
Til stede: Anders Rinnov, Lars Pedersen, Kasper Søltoft, Ditte Hansen,
Vibeke Bønnelykke Sørensen, Anne Gang og Pia Kannegaard,
Afbud: Daniel Faurholt-Jepsen og Klaus Theede
Referent: Pia Kannegaard
1)

Orientering
Intet til referat.

2)

Hagedornmøde 2021
Der er kommet tilbagemelding fra 7 af de ni specialeselskaber
med en oplægsholder til Hagedornmødet 2021. Anders og
Vibeke kontakter deres respektive selskaber mhp. om der kan
findes en oplægsholder, så alle selskaber er repræsenteret.
Deadline 1 uge fra d.d., da årsmødet skal annonceres i
Ugeskriftet inden jul.
Der er ligeledes indkommet 7 kandidater til
foredragskonkurrencen; efter gennemgang af indstillinger og
abstracts var der efter afstemning enighed om at tre kunne
udpeges. Foredragskonkurrencen får deltagelse af DSI, DHS
og DNS, se bilag. Pia skriver til de selskaber, der har
indstillet og takker og informerer de udvalgte. Oplægget til
selskaberne skal revideres igen.

Pia laver udkast til program og sender til deltagere mhp.
godkendelse og udarbejder i samarbejde med Eva annonce til
UfL.
Der var rettidigt indkommet 4 indstillinger til Hagedornprisen
og efter drøftelse af kandidaterne og afstemning var der
enighed om modtager, se bilag. Pia kontakter prismodtageren
og informerer Novo Nordisk, der endeligt skal godkende
prismodtageren. Eva takker de øvrige indstillere.
Én indstilling var indkommet efter deadline og jvf. vanlig
praksis var der enighed om at denne ikke kunne komme i
betragtning. Pia skriver til indstiller.
Herefter længere drøftelse omkring afviklingen af årsmødet,
da der forventeligt fortsat vil være corona-restriktioner. Pia
kontakter ny kontaktperson hos Novo Nordisk Christina Hald
mhp. at undersøge mulighederne for andre lokaler, afvikling
af årsmødet på flere lokaliteter og muligheden for virtuelt
afvikling.
3)

Uddannelsesudvalg
Der har været flere strategier for afvikling af kurserne med
både fysiske kurser og virtuelle kurser; noget forskellige
tilbagemeldinger på dette. Der er møde i
Uddannelsesudvalget i januar 2021, hvor der må evalueres.
Bestyrelsen bakker naturligvis op om hovedkursusledernes
afgørelser i forbindelse med coronasituationen og
kursusafvikling.

4)

Hjemmeside
Anders følger op de henvendelser vi har fået om manglende
kompetencekort.

5)

Økonomi
Anders kontakter bankrådgiver: enten holdes særskilt møde
med denne ellers arrangeres det at vores bankrådgiver kan
deltage i kommende bestyrelsesmøde.

6)

Eventuelt
Intet til referat. Næste bestyrelsesmøde tirsdag 9. februar
2021.

