DSAK bestyrelsesmøde 24/3-17
Bestyrelsen :
Formand: André Wettergren
Næstformand: Martin Stigkjær Poulsen
Kassere: Thomas Kjærgaard Larsen
Sekretær: Esben Iversen
Bestyrelsesmedlem: Jakob Wilki Fristrup
Bestyrelsesmedlem: Ulf Henrik Sigild

-DSAK årsmøde 2017 bliver den 22.-23. september
Næsten alt er på plads til årsmødet .
Fredagen starter kl 12 med frokost og efterfølgende spændende foredrag, drinks og forfriskninger kl 18.30 før middag kl
19.
Der planlægges igen i år live musik.
Der bliver mange spændende foredrag og også i år om lørdagen flere gode indlæg.
I kan alle glæde jerTilmelding og endeligt program bliver udsendt særskilt.

-Der er planlagt et møde mellem DKO og DSAK vedr. evt. certificering.

-Følgende er på valg ved næste generalforsamling:
Ulf, Thomas og Esben. André stiller gerne op igen som formand.
Evt interesserede kandidater bedes henvende sig til formanden.

-Uddannelsesudvalget arrangerer alm eftermiddagsmøde mandag den 24/4. Derudover planlægges et heldagsmøde til
efteråret (pt planlagt til fredag den 24/11) Dette har været efterspurgt af specielt jyderne.
Der kommer interessante emner for os alle.

-Santax har tilbudt generøst sponsorat til foreningen og dens medlemmer. Her overvejes om der skal tilbydes kongresser
og tilmeldingsgebyrer samt sponsorering af heldagsmøder.
Der vil blive forhandlet fremadrettet af formanden om den endelige udformning af sponsorat og hvorledes vi håndterer
dette. Det kan evt være i form af et link på vores hjemmeside, hvor evt interesserede firmaer kan linke til deres tilbud til
os. Dette er ikke endeligt på plads endnu.

-Vi får igennem året flere gode kurser tilbudt af medicinal industrien, bla. har Norgine fantastiske heldags kurser som er
meget relevante for os. Sidste år var der bla udredning af mavesmerter, og i år kommer der til sommer kvalitet
vedrørende endoskopiske procedure.
Vi syntes at disse kurser skal anerkendes som relevante DSAKs medlemmer og dermed berettigede til at man kan opnå
støtte fra vores kursusfond.
I øjeblikket afvises ansøgninger, hvis ikke et videnskabeligt selskab har været med i planlægningen. Vi påtænker derfor
at rette henvendelse til bla Norgine, således at det kan fremgå at deres program er fremsendt og godkendt af DSAK.
Herved kan vi opnå kursus støtte fra fonden.

-vi påtænker, at der på hjemmesiden kommer et link til os som medlemmer, hvor vi kan få råd og vejledning vedrørende
praktiske ting som revisor og udgifter hertil, vaskemaskiner , skoper etc. Altså praktiske ting som både en nyetableret,
men også en garvet klinik ejer kan have med driften af klinikken. Input modtages gerne på Forum eller direkte til
Martin/André.

-Næste møde hos Esben Iversen 1/6-17f

Ref. Esben Iversen

