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SAMS Generalforsamling, 6. februar 2014 kl. 17. 
 

Store mødesal, Studenterhuset ved Panum, Nørre Alle 8, 2200 København N 
 
Til stede: 18 medlemmer 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Annemette  
Referent: Maria 
 

2. Bestyrelsens årsberetning 
Året startede med generalforsamling i februar, og en målsætning om større kendskab til 
SAMS og flere medlemmer. Foråret gik med basisgruppebazar samt Diabetes-foredrag i 
marts ved Thomas Drivsholm. Foråret blev afsluttet med maner, der blev holdt sommerfest 
hos formanden med grill og hygge. Efterårssemesteret startede ligeledes i god stil med 
DHL-stafet. SAMS deltog for første gang som hjælpere på DSAM/FYAM-årsmøde 2013 i 
Kolding. SAMS afholdte sit første Årsmøde dagen efter med foredrag og workshop. Dette 
var en succes, og det blev besluttet at SAMS Årsmøde frem over hvert år afholdes dagen 
efter DSAM/FYAM-Årsmødet. Basisgruppebazar var populær med remedier støttet af 
PLU-fonden. 1. og 2. semesters studerende kunne blandt andet få målt blodtryk, 
blodsukker og lave Strep A tests, der var stor interesse. Karrieredagen var også en 
succes, der var stor interesse for specialet, og efterfølgende har vi fået mange nye 
medlemmer. Lægedage med Jobportal, hvor ca. 7 SAMS’ere fra Aarhus var med. 
Foredrag med Morten Lysdahl om stort lægehus i Næstved og uddannelse i Region 
Sjælland. Året blev afsluttet med julefrokost hos formanden med god mad og quiz. 
Foredrag i starten af feb. 2014 om den svære samtale.   
 

3. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse af dette 
Regnskabet blev godkendt. Vi vil høre DSAM om de vil betale udlæg for 2013. 

 

4. Forelæggelse af forretningsorden og godkendelse af denne. 
Forretningsordenen vil blive tilsendt senere, når den er godkendt af 
DSAM 
Annemette har haft kontakt til Annette Gehrs angående forretningsorden. Dette kommer 
på plads snarest og godkendes på næste generalforsamling. 
 

5. Forslag 
Der blev ikke blevet fremlagt forslag. 

  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende blev valgt: 
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- Formand:   Maria Åhlander Olsen 
- Næstformand:  Marie Ramløv 
- PR og IT-ansvarlig:  Søren Refsgaard Christensen 
- Sekretær:   Tine Salgaard Bendtsen  
- Kasserer:   Anders Karlsen 

 

7. Valg af revisor 
Annemette. 
 

8. Eventuelt 
Der var ikke noget under eventuelt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tine Bendtsen og Maria Åhlander Olsen, SAMS København 


