
Referat Generalforsamlingen 9/3 2010 SAMS Kbh

1) Velkomst
2) Ordstyrer: Jannik 
3) Referent: Jannik
4) Bestyrelsens beretning. Christa var ikke selv tilstede men kunne tilkendegive at hun afgår 

som formand på grund af hun snart bliver kandidat.
Næstformand Katrine kunne berette af SAMS Kbh som forening gennem det seneste er 
gennemgået en sand forvandling. Medlemstallet er vokset fra 4½ medlem sidste år til 21 i år. 
Ideerne er vældet ind og foredragene står i række. Alt i alt er SAMS Kbh levende og i fuld 
vigør.

5) Beretning fra Kasseren. Lisbeth fremlagde budgettet. Det var flot og der var ingen 
kommenterer. Budgettet er at finde på sams@punkt.ku grupperummet snarrest

6) Valg til formand. Jannik valgt til formand uden modstandere.
Valg til næstformand. Katrine valgt til formand uden modstandere
Valg til kasser. Louise valgt uden modstandere.
Valg til sekretær/informations medarbejder. Signe valgt uden modstandere.
Valg til ekstern revisor. Lisbeth valgt uden modstandere.
Samtlige modtog klapsalver og takkede for tilliden.

7) Ændring af vedtægterne. Der skal som tillæg til vedtægterne stå:
”Kontingentet betales af alle 1. Februar. Hvis man bliver medlem fx Marts er man gratis 
medlem indtil næste Februar. Kontingentet er på 50 dkr”

8) Angående mails og grupperum.
Det vedtages at sams@punkt.ku er for aktive medlemmer og alle aktive medlemmer bør 
melde sig ind i grupperummet.
Sams.medlem@punkt.ku er kun for interesserede i SAMS Kbh. Her skal der kun sendes fx 
info for foredrag ikke praktiske oplysninger.
Signe opretter en SAMS Kbh facebookgruppe hvor der skal reklameres fra.

9) Angående ny indkøb og indretning af SAMS Kbh rummet. 
Det besluttes at der skal indhentes tilbud på bærbar computer til SAMS Kbh. Dette gør 
Jannik
Det besluttes desuden at SAMS Kbh skal have et skab der kan aflåses. Katrine forsøger at 
skaffe et skab der kan aflåses og indkøber hængelås med kodelås.

10) Stillingen sekretær udvides til også at indeholde informationsmedarbejderfunktionen.
Der udarbejdes en stillingsbetegnelse med stillingens indhold. Dette udarbejder Jannik

11) Arrangementer:
1. Torben Risør foredraget er på plads og klar til Mandag 15/3 kl 16:00. Katrine er 

tovholder og har styr på detaljerne. Kontakt hende hvis du har spørgsmål eller vil hjælpe.
Der vil være en morgen promo med kaffe og gifler.

2. SAMS Kbhs fødselsdag. Vi holder fødselsdag for SAMS Kbh 9/4 kl 15. Lokalet hvori 
fødselsdagen skal være i forbindelse med vandregangen. Temaet er børnefødselsdag med 
cognac. Tovholdere er Louise, Katrine og Jannik. Efter fødselsdagen vil der være SAMS 
Kbh månedsmøde.

3. Lotte Hvas foredraget 13/4 2010 kl 16:00 er ved at komme på plads. Det bliver i store 
møde sal. Katrine er tovholder og har styr på detaljerne. Kontakt hende for ydreligere 
information eller hvis du vil hjælpe. Jannik og Signe tager sig af den elektroniske 
reklamering og MOK. Katrine og Louise laver papir reklamen på Panum.

4. SAMS Kbh PUFF arrangement. Arrangementet er stadig i støbeskeen. Lisbeth er i gang 
med at finde gode foredragholdere. Lisbeth er tovholder og har styr på detaljerne kontakt 
hende for spørgsmål eller hvis du vil hjælpe. Lisbeth skriver hvornår næste møde med 
PUFF finder sted på sams@punkt.ku.dk

5. Ansættelse i Norge efter endt Turnus. Christa har kontakt til læge der har været i Norge 
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efter endt turnus og arbejde som almen mediciner. Hun kommer en gang i April og 
holder foredrag om dette. Christa er tovholder kontakt hende hvis du har spørgsmål eller 
vil hjælpe.

6. Læger uden sponsor. Jannik har kontaktet netværket læger uden sponsor med henblik på 
et foredrag til efteråret. Dette arbejdes der videre med.

7. Navnløs person på Katrines mail-liste vil måske holde foredrag om udviklingen i almen 
praksis gennem tiden. Katrine arbejder videre med dette og dette kunne munde ud i et 
efterårsforedrag.

12) SAMS Jobbørs. Efter et super møde hos DSAMS var SAMS Jobbørs på skinner. Næsten. 
Forslaget blev stemt ned på et bestyrelsesmøde i DSAMS. SAMS Jobbørs er lagt på i indtil 
videre. Kontakt Jannik for detaljer.

13) Vagtlægeordningen. Louise har lavet et flot stykke arbejde med vagtlægeordningen. Hun har 
lavet en aftale med vagtlægerne på Herlev. Proceduren for hvorledes man kommer med 
vagtlægerne kommer til at stå både på sams@punkt.ku og samsmedlem@punkt.ku 
grupperummet. Der vil blive reklameret for det alle de gængse steder.
Louise er tovholder kontakt hende for detaljer eller hvis du vil hjælpe.

14) Bornholmer turen til efteråret. Katrine arbejder på sagen. Hun har fået assistance fra en lokal 
kendt Annemette. Katrine er tovholder kontakt hende for detaljer eller hvis du vil hjælpe.

15) VKO kurser. Julie har kontaktet læge Merete Jørgensen der gerne vil have studerende til 
VKO. Julie vil desuden kontakte Merete for at få hende til at udarbejde en beskrivelse af 
hvad det indebærer. Kontakt Julie for detaljer eller hvis du vil hjælpe.
VKO kurser i SAMS Kbh regi er lagt på is ind til videre.

Så ledes Generalforsamling 9/3 2010

Hvis der er glemt noget i referatet kontakt da Jannik

\ Jannik Pallisgaard
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