Referat fra bestyrelsesmøde DSfB 26. januar 2018.
Bestyrelsesmødet blev afholdt som et frokostmøde, i forbindelse med at bestyrelsen deltog i årsmøde i
LVS om den postfaktuelle læge.
1. Valg af ordstyrer og referent:
Lone er ordstyrer og Tine referent
2. Opfølgning fra sidste møde den 20. oktober 2017: (se referat længere nede)
Samarbejde med FAKL:
Eva er blevet valgt til bestyrelsen for FAKL og Tine er suppleant. Vi vurderer, at der pt ikke er behov
for yderligere kontakt mellem FAKL og DSfB
Samarbejde med DSFF:
Karen Margrethe er vores kontaktperson til DSFF og deltager så vidt muligt i deres bestyrelsesmøder.
Nyt navn til selskabet:
Vi overvejer forsat. Hvis navnet skal ændres kræver det en vedtægtsændring, som skal drøftes på
vores generalforsamling.
Fastlægge dato for årsmøde i efteråret 2018:
vi planlæger årsmøde den 13. september 2018 i Domus Medica
3. Siden sidst:
Diverse opdateringer: ikke væsentligt nyt
4. Årsmøde 2018
Mødet afholdes som heldagsmøde med efterfølgende generalforsamling og middag.
Tine har booket lokale i Domus Medica torsdag den 13. september 2018 fra 9-21. Pris pr person: 667
kroner + moms. Bookingbekræftelse vedhæftet referatet.
De foreløbige emner er Søvn, Sundhedsjura, Røgfri Ungdom og eventuelt et indlæg om den nye
kampagne for at øge tilslutningen til HPV vaccinen.
Tove undersøger mulige oplægsholdere om søvn-for eksempel Poul Jennum. Karen Margrethe går
videre med sundhedsjura – det kunne være noget om den nye persondatalov. Eva undersøger
oplægsholdere om Røgfri Ungdom. Tine har kontakt til oplægsholder om HPV kampagnen.
Lone og Tine formulerer brev til medlemmerne om dato for årsmøde og Erfadag i april.
5. ERFA møde for kommunallæger i Århus den 18.4.18 kl 10-16.
Lone har reserveret lokaler i Aarhus. Mødet er gratis. Man betaler selv frokost, som kan købes i
kantinen.
Lone og Tine opdaterer medlemsliste og formulerer invitation til medlemmerne med opfordring til at
komme med input på dagen.
Som foreløbige emner foreslår vi Back to school som et tema (Aarhus, Ishøj, Odense)
Selvmordsforebyggelse (Vibeke, Odense) Den postfaktuelle læge (bestyrelsen – temadag 26. januar
2018)
6. Samarbejde med DSFF Karen Margrethe er konatktperson. Se punkt 2
7. Samarbejde med FAKL Eva er kontaktperson. Se punkt 2.
8. Skabelon for dagsorden til bestyrelsesmøder i DSfB
Godkendt med tilføjelse af ekstra punkt: godkendelse af referat fra sidste møde
9. Planlægning af næste møde: Holdes som forlængelse af Erfamøde den 18. april 2018
10. Eventuelt: Ingen punkter

