DSIM bestyrelsesmøde 8. juni 2021 kl. 16.00-20.00

REFERAT
Til stede: Anders Rinnov, Tavs Qvist, Vibeke Gottlieb, Ditte Hansen,
Anne Ortved Gang (virtuelt) og Pia Kannegaard
Afbud: Kasper Søltoft
Referent: Pia Kannegaard
1)

Orientering.
Intet til referat.

2)

Generalforsamling 2021
I forbindelse med bestyrelsesmødet afholdtes virtuel
generalforsamling, se særskilt referat.

3)

Konstituering
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer, som kort
introduceredes til arbejdsopgaverne i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand og sekretær Pia Kannegaard
Næstformand og kasserer Anders Rinnov
Hjemmesideansvarlig Tavs Qvist
Anders og Vibeke varetager det næste år kassereropgaven i
samarbejde mhp. at Vibeke kan overtage kassererposten
næste år.

4)

Hagedornmøde 2022
Programmet for det aflyste årsmøde 2021 er rykket til 2022.
Der er tilsagn fra alle oplægsholdere, deltagere i
foredragskonkurrencen og Hagedornmodtageren om
deltagelse. Derfor ikke behov for at finde nyt tema eller
indkalde oplægsholdere, som det ellers fremgår af årshjulet.

5)

Uddannelsesudvalg.
Pia og Anders orienterede nye bestyrelsesmedlemmer om
arbejdsopgaver i Uddannelsesudvalget. Der var ønske om, at
de 2 hovedkursusledere blev inviteret til næste
bestyrelsesmøde. Pia inviterer.

6)

Hjemmeside.
Tavs Qvist overtager ansvaret for hjemmesiden i samarbejde
med sekretær Eva. Bestyrelsen drøftede forskellige forslag til
at gøre hjemmesiden endnu mere vedkommende. Tavs vil
tage kontakt til Novo Nordisk Fonden mhp. evt. at bruge
billeder og andet materiale fra tidligere og kommende
Hagedornmødet på hjemmesiden. Pia sender
kontaktoplysninger.
Der har tidligere været henvendelser om problemer med at
finde diverse kompetencekort på hjemmesiden, men efter
undersøgelse af problemet kan bestyrelsen konkludere, at
dette ikke længere er et problem.

7)

Økonomi.
Bestyrelsen har tidligere drøftet muligheden for at investere
noget af selskabets formue, men da der ved forespørgsel
blandt Lægeforeningens jurister har været tvivl om, hvorvidt
bestyrelsen eller generalforsamlingen har mandat til dette,
valgte bestyrelsen ikke at stille forslag herom. Efter drøftelse
var der enighed om, at bestyrelsen ikke vil gå videre med

dette, men i stedet vil overveje formål hvorpå midlerne kan
komme medlemmerne til gode.
8)

Eventuelt.
Næste møde aftales til 21/9-21 (bemærk ændring i forhold til
årshjulet).

