onsdag den 13. marts 2019

DSMMR’s generalforsamling
Dagsorden;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Forelæggelse af formandens beretning
Godkendelse af formandens beretning
Godkendelse af nye medlemmer
Forelæggelse af revideret regnskab
Fastlæggelse af kontingenter
Valg af to revisorer, begge modtager genvalg
Drøftelse om hvordan vi rekrutterer nye medlemmer
Eventuelt

Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)
Ad 4)
Ad 5)

Ad 6)
Ad 7)
Ad 8)

1

Anne Dorte Blankholm blev valgt til dirigent
Hartwig Siebner fremlæggede formandens beretning - er
vedhæftet referatet.
Formandens beretning er godkendt
De to nye medlemmer - Annette Kahlen og Giske Opheim er
godkendt som nye medlemmer
Regnskab - største udgift i årsmødet - største indtægt er
medlemskontingenter. Vores indestående er på cirka
228.000 kr. næsten det samme som for 2017.
Vi fastholder kontingenterne også for 2019.
De to revisorer er genvalgt - Det er Henrik Lundell og
Michael Geneser
Rekruttering af nye medlemmer
• Til årsmøderne kunne vi måske have nogle åbne slots,
hvor yngre indenfor faget kunne komme og præsentere
deres arbejde
• Posters og pitch talks kunne også være en god ide at
introducere til vores årsmøder
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Ad 9)

2

• Hvordan tiltrækker vi unge radiologer og radiografer? Der
er ikke mange kliniske midler til kurser. Så derfor burde
vores møder være overkommelige rent prismæssigt.
• Vi skal måske have nogle kurser, som både fokuserer på
forskning og det kliniske arbejde
• Vi skal sikre, at vi stadig er et tværfagligt selskab. Det skal
også afspejles i de kurser, vi evt. udbyder
• Kunne man at lave kurser, hvor man kunne opnå
akkrediteringspoint? Kunne det fx være et phd kursus? Det
vil dog være meget dyrt for eksterne at deltage i et phd
kursus
• Kurser i DSMMR’s regi med fokus på MR vil også være
relevante for yngre radiologer, da der ikke er deciderede
MR kurser som udbydes som A-kursus
• Man kunne også prøve at få en kontakt vi Dansk
Radiologisk Selskab og få dem til at anbefale kurset til
deres medlemmer
• Forslag til kursus; hvad er nyt, artefakter, MR fysik
• Længden af kurset kunne fint være både 2 og 5 dage, alt
efter hvad programmet kommer til at indeholde
• Er der nogen der vil deltage i at planlægge et kursus?
Jonathan, Bjørn og Anne Dorte vil gerne med til at
arrangere et kursus i 2020.
• Rejsestipendiater; kunne også være attraktivt at tilbyde til
medlemmer af selskabet fx til ISMRM/SMRT kongres
Intet til eventuelt

