DSAK bestyrelsesmøde 1./6.-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 2017
Næsten alt er på plads til årsmødet. Det sidste arbejdes der stadig på fra
undervisnings udvalgets side.
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 jer.
Tilmelding og endeligt program bliver udsendt særskilt.
Der efterlyses emner til generalforsamling under evt. Andre Wettergren kan
kontaktes vedr. dette. Generalforsamling med dagsorden vil der blive indkaldt til i
god tid inden frist 3 måneder før møde. Det vil blive opslået på DSAKs hjemmeside.
Der er i år udskiftning i bestyrelsen. Esben, Ulf samt evt. Thomas skal/kan forlade
bestyrelsen. Der er således behov for op til 3 nye aktivt deltagende
bestyrelsesmedlemmer. Kontakt Formanden eller næstformanden vedr. dette.
Andet
-DSAK planlægger et kursus i UL: Dette vil formentlig blive afholdt efterår 2017.
-DSAK planlægger at afholde selvstændigt hjertestop kursus for medlemmer og
personale. Kursus er stadig på tegnebrættet og arrangeres for at undgå, at vi betaler
overpris for kurser som reelt er overdimensionerede - det skal være lidt men godt.

-Vi efterlyser i DSAK fortsat tilbagemelding fra medlemmer der sidder i udvalg og
råd. Både hvilke udvalg man sidder i samt gerne referater til DSAK.
-Vedr. certificering vil DSAK afvente udspil fra vores medspillere, før vi evt. foretager
yderligere. Det er ikke noget der i øjeblikket syntes hverken færdigtænkt eller på
plads.
-Vi vil fortsat gerne have et samarbejde med industrien i gode rammer, som giver
muligheder for begge parter. Vi er private aktører ligesom medicinalindustrien er
det, og vi har mulighed for forhandling enkeltvis eller gennem DSAK om
sponsorater, kurser og kongresser.
Flere sponsorer har meldt sig på banen, f.eks. kan vi få kongres gebyrer og andet fra
flere store aktører, når vi er medlemmer af DSAK. Der planlægges f.eks.
møde/kursus med Santax til efteråret for DSAK.
Kontakt Andre eller Esben mhp muligheder.
Sekretær
Esben Iversen

