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Referat

Sidste referat fra bestyrelses møde blev godkendt

Årsmødet for 2015 er nu tidsmæssigt på plads. Det kommer til at ligge 18-19/9 og fortsat på Hesselet i Nyborg.
Bestyrelsen har taget den alvorlige kritik af den tidsmæssige placering af tidligere årsmøder til sig og valgt at
flytte mødet 2 uger tidligere, således at det ikke ligger samtidigt med bla FAPS årsmøde.Der planlægges så vi
får et spændende og alsidigt videnskabeligt program. Imidlertid vil der ikke blive ledsager program. Dette
skyldes, at der ved de sidste møder kun er mødt halvdelen af de tilmeldte op til det planlagte og betalte
ledsagerprogram-det må vi kunne gøre bedreUUV har planlagt møde sidst i januar 2015 med praktisk UL på programmet.
Status for SST besøg i klinikkerne er indtil videre god-der har været en del besøg og alle er bestået med mindre
rettelser til de fleste.
Bestyrelsen vil, i anledning af den forestående akkreditering som har sneget sig ind i vores overenskomst,
spørge Per og/eller Elisabeth om vi alle kan få en lille indføring i akkrediteringens lyksagligheder-Hospitals sektoren har fortsat lange ventetider , men Region Hovedstaden mener indtil videre ikke at have brug
for vores hjælp. Vi vil dog indsendt en forespørgsel igen sammen med DKO, da Region Syd nu har lagt mange
skopier ud i speciallægepraksis---dette må kunne udbredes til hele landet.
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Dansk Coeliaci forening mhp at opnå kontakt til en speciallæge,
der ønsker at være konsulent -formentlig ulønnet.
Under evt blev drøftet evt honorering af bestyrelsesmedlemmer i forskellige bestyrelser-herunder FAPS/FAS
samt DSAK. Vi er enige om, at bestyrelsesarbejde primært er frivilligt og ulønnet, og vi syntes ikke det skal
lønnes ekstra udover de aftaler der allerede foreligger-nemlig kompensation fra FAS for tabt
arbejdesfortjenneste og FAS aflønning pr holdt møde.
Vi har vanskeligt ved at se hvor grænsen går for evt ekstra betaling-skal formanden i DSAK f.eks ikke også have
en honorering-?
Næste møde 22/1 1830 hos Martin 1830

