SAMS København
Generalforsamling SAMS København
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 17.00
Referat

1. Velkomst v/ Formand Pernille Brunsgaard
2. Valg af referent: Lasse Karlsen Eck og ordstyrer: Pernille Brunsgaard
3. Velkomst af tilstedeværende med navnerunde.
Der er 13 stemmeberettigede fremmødte.
4. Bestyrelsens årsberetning for 2015 v/ Mads Koch.
- februar
- generalforsamling
- basisgruppebazar
- marts
- foredrag om I- og H-stillinger i Region H
- april
- foredrag om akupunktur
- månedsmøde
- forårsmøde i Odense med tema: “Organisation og Politik – Fremtiden
for Almen Praksis”
- maj
- månedsmøde med rygestop-tema
- juni
- sommerhygge med grill
- august
- DHL – ét meget ihærdigt og sejt hold tilmeldt!
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- september
- årsmøde i Kolding.
- månedsmøde med tema: Medicinsk Uafklarede Symptomer
- oktober
- foredrag/workshop: den svære samtale
- månedsmøde

- november
- månedsmøde med efterfølgende foredrag fra GO ang. HPV-vaccinen.
- lægedage
- fælles foredrag med PIPPI og PMS: Særligt Sensitive Børn

- december
- julehygge i studenterhuset

- input: folk er generelle tilfredse med aktivitetsniveauet og frekvensen af
arrangementer, der har været i 2015.

5. Indkomne forslag – ingen
6. Regnskab og budget ved Næstformand Lasse.
Budget 2015 blev godkendt til 20.000 kr ved forrige generalforsamling. Budget blev ændret af
DSAM til 15.300 kr, da PR-budgettet blev lagt ud til at være nationalt.
Der blev i året 2015 brugt i alt 12207,30 kr.
PR-budget er lagt ud på nationalt plan, så logobolsjer, bannere, logo-memory-stick mm. bestilles til
alle byerne.
Budget og regnskab for årsmøde og forårsmøde er selvstændige regnskab, som overvåges af den
afdeling, der planlægger møderne. SAMS’ årsmødes udgift til mødelokaler og forplejning afholdes
selvstændigt af DSAM via fællesregningen på Kolding Comwell. Forårsmødet afsættes der penge til
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via det fælles budget, som lægges ud til SAMS i starten af året. I år har SAMS kr. 80.000 til
rådighed, hvoraf 40.000 afsættes til forårsmødet.
Budget for 2016 for SAMS Kbh bliver formentlig 15.000 kr. Dette forhandles og besluttes i enighed
mellem afdelingerne i Aarhus, Aalborg og Odense.
7. valg til bestyrelse
- Der stiller to op fra den gamle bestyrelse: Pernille og Astrid.
- Vi siger tak til den gamle bestyrelse.
- Det besluttes, at der vælges én formand, én foredragsansvarling og 4 menige
medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv og beslutter
internt, hvorledes opgavefordelingen er.
Valgt til bestyrelsen er:
- Formand: Pernille Brunsgaard
- Foredragsansvarlig: Laraib Nina Ahmed
Til de menige poster opstiller 5 tilstedeværende og 2 in absentia. Valgt til posterne
er:
- menig: Sofie Korsgaard Hecquet
- menig: Astrid Blønd
- menig: Jens Birk Andersen
- menig: Emilie Olsson

8. Der er ingen tilføjelser til eventuelt.
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