SAMS København’s Generalforsamling, 21. februar 2013
Referat
Til stede: 13 personer
Heraf fra bestyrelsen: Pernille, Annemette, Peter, Kathrine og Maria.

1. Valg af ordstyrer og referent
Maria blev valgt til ordstyrer og referent

2. Bestyrelsens beretning - v. Pernille Jørgensen
Det har været et godt år for SAMS. Vi har haft stigende medlemstal og har nu 51
betalende medlemmer. Vi har fået en ny flot hjemmeside under DSAM samt eget logo på
linje med FYAM’s og DSAM’s. Der er taget hul på et samarbejde med FYAM. Vi har haft
besøg af formanden for FYAM, Christian Vøhtz, som ligeledes er interesseret i at skabe
kontakt til SAMS. Vi er derudover ved at få kontakt til medicinstuderende i Århus og
Odense, som kunne være interesserede i at starte SAMS op ved disse universiteter.
Pernille vil fortsat arbejde videre med dette. Vores forretningsorden har været til
godkendelse i DSAM, der overordnet synes, at den er rigtig fin. Af foredrag har vi haft
Inge Pedersen ude at fortælle om årsager til patienternes brug af alternativ behandling,
og vi har haft et oplæg om, hvordan man kvalificerer sig til Intro-/Hoveduddannelsen. Vi
har deltaget i DSAM’s årsmøde, hvor vi fik mulighed for at reklamere lidt for SAMS. På
Lægedage deltog vi som medhjælpere og havde vores egen stand. Her fik vi hvervet
praktiserende læger til VKO-listen. Vi har desuden deltaget i Karrieredage på Panum.

3. Det kommende års arrangementer
Forår:
- Indvandrerpatienten
Maria har skrevet til Nadja Elgin, som holdt foredraget ”Indvandrerpatienten” på
Lægedage. Nadja vil gerne komme og holde foredrag i april, gerne i slutningen af
måneden. Vi vil høre, om hun kan enten d. 23. eller 30. april, hvor vi vil slå arrangementet
sammen med et månedsmøde.
- Type 2-diabetes – et metabolisk syndrom.
Maria har skrevet en mail til Thomas Drivsholm, formanden for arbejdsgruppen for
DSAM’s nyeste vejledning, som udkom i efterår/vinter 2012 mhp. et foredrag om type 2diabetes.
- Akutmedicin

1

Flemming Skovsgaard har tidligere sagt, at han gerne vil holde et arrangement om
akutmedicin. Annemette vil gå videre med det.
Efterår:
- Intro- og hoveduddannelsen i almen medicin
Maria har skrevet til Ivan om videregivelse af hans kontaktoplysninger til
foredragsholdere mm., så vi kan gentage succesen.
- DSAM/FYAM Årsmøde
Foregår 27. september 2013 på Comwell i Kolding. Vi forsøger at få et SAMS-oplæg med
på Årsmødet. Vi vil prøve at arrangere fælles overnatning evt. med FYAM.
- Lægedage 2013
Foregår 11.-15. november 2013 (uge 46), Bellacenter København
- Julefrokost
- Forslag til kommende arrangementer
Det kunne være spændende at etablere et netværk/en tradition for, at DSAMvejledningernes forfattere kommer ud og holder et foredrag, når de udgiver en vejledning.
Pernille spørger Christian Vøhtz om evt. samarbejde med FYAM.

4. Regnskab for 2012 til godkendelse
- v. Kathrine Grøn
Regnskabet er godkendt hos DSAM.

5. Behandling af forslag
- der er ikke indkommet nogen forslag

6. Budgettet for det kommende år fremlægges og godkendes
- v. Kathrine Grøn
Budgettet for det kommende år godkendes. Vi vil søge PLU-fonden igen om penge til
SAMS. Ansøgningsfrist er den 27. februar. Annemette og Maria går videre med det.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
De nye bestyrelsesmedlemmer er:
Formand:
Næstformand:

Annemette Pihl
Maria Åhlander Olsen
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Sekretær:
Kasserer:
PR/IT-ansvarlig:

Sidse Olsen
Caroline Amalie Permin
Søren Christensen (ikke til stede)

8. Valg af revisor
Pernille Jørgensen blev valgt til revisor.

9. Næste månedsmøde
Dato for næste månedsmøde:
- Tirsdag d. 19. marts.
Datoer for kommende månedsmøder:
- Muligvis tirsdag d. 23. eller 30. april (afhængigt af Nadjas tilbagemelding)
- Torsdag d. 16. maj

10. Eventuelt
- Vi skal fylde vores opslagstavle på Panum ud, ellers bliver den fyldt op med reklamer. Vi
vil hænge vores foldere op. Måske kan vi også få printet et nyt logo hos Annette Gehrs.
Marie vil stå for oppyntningen.
- Vi har fået en mail fra Pernille Schmidt-Andersen, kongressekretær for Lægedage, ang.
stilling som sekretær på lægedage. Den er sendt ud til alle på mailinglisten.
- Pernille fortæller, at DSAM som regel får besked, når man bliver kandidat og overgår til
FYAM. For en sikkerheds skyld kan man sende en mail til DSAM om sin nye status.
- Vi får en stand på Lægedage igen i år. Vi skal finde ud af, hvad vi vil bruge muligheden
til.
- Status på VKO-listen er, at Annemette sender velkomst-mail med generel info til de
praktiserende læger fra listen. Efterfølgende skal vi have lavet en masse PR for VKOlisten i MOK mm.
- Bestyrelsen kan få nøgler til SAMS-rummet ved at få udleveret en nøgleseddel.
- Vi skal finde ud af, hvordan vi får vores logo til at blive vist i slutningen af vores sendte
mails som standard. Vi skal desuden have gjort sådan, at vi kan sende mails fra den nye
dsam-mail. Måske kan Søren hjælpe?
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- Facebook skal fungere bedre, og vi skal have folk til at melde sig til Facebook-gruppen i
stedet for at ”synes godt om” vores side. Måske skal den private side lukkes og gruppen
blive gjort åben. Reklame for facebooksiden skal på opslagstavlen. Annemette og Søren
ordner det.
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