Referat
Bestyrelsesmøde DSAK 7/5 2015

1‐Referat fra sidst blev godkendt
2‐Årsmødet er nu helt på plads med spændende program.
Det ligger fortsat på Hesselet ‐nu d 18‐19/9. Nyt er at ledsage program ikke arangeres pgs manglende
tilslutning og fremmøde‐!. Der bliver dans samt afholdes Generalforsamling DSAK før middag‐
Med relevans for generalforsamlingen er , at Rolf Nielsen (formand DKO og DSAK) har foreslået, at
bestyrelsesperioden for det enkelte bestyrelsesmedlem ikke længere skal være tidsbegrænset‐men at valg
afholdes som vanligt ved evt flere kandidater eller ønske om at trække sig fra tillidsposten‐Det er
hensigtsmæssigt i en lille forening, at tillidsposter ikke automatiskt er tidsbegrænsede. Det kan være svært
overhovedet at få poster besat, og bliver man yderligere begrænset af korte valgperioder, kan opgaven nogen
gange være næsten umulig‐.
3‐Akkreditering bliver der brugt en del tid på på årsmødet. Vi er opdelt i grupper , der hver især har arbejdet
med en standard og denne lægges op på DSAK hjemmesiden.Fremsend til Jens og han sørger for oplægning.
Hver gruppe får ca 5‐7 min til fremlæggelse og diskussion‐!!
4‐Der var fremmøde DSAK bestyrelsen af Rolf Nielsen DKO som fortalte om modernisering af takster for os og
der er ikke så meget nyt endnu‐vi venter på andre specialer før os‐
DKO har fået Ekvis henvendelse om hjælp til faglige standarder og udarbejdelse af procedure (så vidt jeg
forstod) til hjælp ved akrrediteringen. Dette skulle syntes var noget Ekvis selv måtte klare‐‐
Region hovedstaden er hårdt ramt af besparelser og som I kan se af Forum, har der været en del skriverier
vedr. den reduktion der nu er kommet, i hvad der kan rekvireres fra Region H.
DKO samt DSAKs formænd ( Begge hovedstaden) snakker mere sammen om det, og overvejer henvendelse til
regionen. Andre regioner har ikke oplevet den samme reduktion som i Region H, og det er ikke
hensigtsmæssigt, hvis vi alle skal harmoniseres til Reg H niveau. Overenskomsten er ret klar på , hvad der kan
kræves at få og dette minimum er hvad reg H giver‐andre regioner har af forskellige årsager valgt en mere
lempelig tilgang‐men dette er lokalt aftalt.
5‐UUV ved Ulf havde meldt afbud‐‐

Næste møde vil blive aftalt i forbindelse med bestyrelsens årlige middag
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Sekr.

