”Studerendes Almen Medicinske Selskab”

København, 13. marts 2012

Referat fra Generalforsamlingen
Tilstedeværende: Katrine J., Louise, Pernille J., Christine, Peter, Caroline, Kathrine G., Maria O.,
Zarah og Annemette
1.

Valg af ordstyrer og referent.
Annemette blev valgt til referent
Katrine blev valgt til ordstyrer

2.

Bestyrelsens beretning
Det har været et spændende år med flere gode arrangementer i foråret, som “Børn
hos lægen” og vores arrangement sammen med PMS “ANGST”. Efteråret har
været præget af barselsorlov for flere medlemmer, mens andre medlemmer deltog i
DSAM’s årsmøde i Middelfart. Peter lagde et stort stykke arbejde i FORSK!2011 og
vi var på til Karrieredag.
En af vores visioner var flere medlemmer og dette er også sket. Medlemstallet er
netop nu på 54 medlemmer (mod 32 ved sidste generalforsamling).

3.

Årets arrangementer
Årsmødet
Det var en succes, som alle der deltog gerne vil gentage. Det var rigtig hyggeligt at
lære hinanden at kende samt snakke med andre i FYAM og DSAM.
FORSK!2011
Peter lavede et stort stykke arbejde i det. Der kom omkring 20 tilhørende til vores
oplæg og det var mest os selv der bagefter talte med oplægsholderne og ikke de
tilhørende.
Karrieredag
Vi var godt repræsenterede, men de tilhørende gik mest op i selve specialet. Vi fik
dog vist ansigt udadtil.

4.

Regnskab for det forrige år til godkendelse.
Regnskabet vedtages enstemmigt.
DSAM har valgt at dække alle andre udgifter end de i forbindelse med årsmødet.
For fremtiden vil vores regnskabsår gå fra 1.dec.-1.dec., da det skal passe ind i
DSAM’s regnskab.

5.

Behandling af forslag
Ændringerne i vedtægterne godkendes med et par enkelte rettelser.

6.

Budgettet for den kommende år fremlægges og godkendes.
Pengene vi sidste år modtog fra PLO’s uddandelsesfond benyttes bland andet til give
tilskud til medlemmer der vil deltage i DSAM’s årsmøde.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ny formand er Pernille Christine Jørgensen
Ny næstformand er Annemette Pihl
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Ny kasserer er Kathrine Lederballe Grøn
Ny sekretær er Maria Åhlander Olsen
Ny IT-ansvarlig er Peter A. Berg
8.

Valg af revisor
Ny revisor er Katrine Johnson

9.

Eventuelt.
Basisgruppebazar
Er den 22. marts kl. 15-17 foran Dam-aud.
Pernille og Peter vil stå for dette og Caroline vil måske komme og hjælpe.
Andre medlemmer er også velkomne til at give en hånd med.
Akupunktur-arrangement
Kontaktpersonen i MIKAM er desværre udtrådt af basisgruppen. Formanden skulle
tage over, men Peter har intet hørt.
Vi prøver at få arrangementet op på egen hånd med afvikling i starten af maj.
Zarah kan evt. kontakte en sygeplejerske der udføre akupunktur.
Peter vil forsøge at kontakt Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur (dmsfa.dk)
Andre arrangementer
Børn hos læge: Maria Schwensen var i efteråret igang med dette. Vi venter lidt og
ser om der kommer noget frem.
Almen praksis gennem tiden: Katrine J. kender to vejledere fra Forskningsenheden,
som ville være spændende at høre om almen praksis gennem tiden med fokusskift
mod det individualistiske Kunne arrangeres til efteråret.
FORSK!2012
Vi mener ikke der er ressourcer til det i år. Udbyttet er for lille i forhold til
arbejdsmængden. Vi kan evt. sig afholde forskellige arrangementer med forskning
som tema. En ide kunne være at høre vores egne medlemmers oplevelser og
udfordringer med forskning. Som fx. Katrine J. og Christine B.

Næste månedsmøde 19. april 2012 kl. 17 i vores lokale i Studenterhuset

