DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

Gentofte, 27-10-2011

Referat fra ordinær generalforsamling i DSKFNM d. 28/9 2011 kl. 16.00
Moltkes Palæ, København.
Dagsorden i henhold til Selskabets love. Generalforsamlingen blev afholdt under den samtidige SSCPNM
kongres.
Forud for generalforsamlingen var alle indkomne skriftlige beretninger offentliggjort på selskabets
hjemmeside: www.dskfnm.dk.

1.
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog overlæge Lars Friberg, som blev valgt med akklamation. Lars
Friberg fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsordenen korrekt i henhold til selskabets
love.
2.
Forelæggelse af formandens beretning: Jørn Theil kommenterede den skriftlige beretning, som
allerede var offentliggjort på selskabets hjemmeside inden generalforsamlingen.. I det forgange år har der
været afholdt årsmøde i Vingsted Centret ved Vejle, som bl.a. bød på posterkonkurrence og videnskabeligt
program om perifert kredsløb. Som noget nyt blev der afholdt fællesmøde mellem DSR (Dansk Radiologisk
Selskab) og DSKFNM i januar 2011 med stor succes og flot deltagelse fra vores selskab. Hovedtema var
kræftbehandlingen i Danmark, herunder PET/CT´s rolle i forbindelse hermed. Selskabets halvårsmøde blev
afholdt i maj 2011 i Odense. Det videnskabelige tema var ”Noget om knogler”.
Kommende møder: I år er der intet årsmøde grundet af det nære sammenfald med SCCPNM. Næste
årsmøde vil som vanligt blive afholdt 21-22. september 2012 på Vingstedcentret ved Vejle. Der planlægges
et nyt fællesmøde med DSR 25-27. januar 2012 i på hotel Radisson Blu i København hvor alle medlemmer
fra begge selskaber vil blive inviterede. Endeligt vil der være ½ årsmøde i Odense d. 11. maj 2012. Nærmere
information via selskabets hjemmeside.
Lærebog i klinisk nuklearmedicin: Lærebogen i klinisk nuklearmedicin er nu i udkommet efter en stor
indsats fra de mange frivillige forfattere og redaktionsgruppens indsats under ledelse af overlæge, dr.med.
Birger Hesse. Bogen kan købes på SCCPNM kongressen og kan købes i løssalg hos boghandlerne.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

3.

Beretninger fra kursusledelserne. Alle skriftlige beretninger blev godkendt.

4.

Referater af virksomheden i:
a) Dansk Medicinsk Selskab. Jann Mortensen og Jørn Theil har deltaget i flere møder.
b) European Association of Nuclear Medicine (incl. technologists). Susanne Rasmussen
supplerede den udsendte beretning med kort orientering om det såkaldte “EANM ESR
Multimodality Curriculum”. Sagen vil blive drøftet videre på næste delegatmøde i
Birmingham ved EANM kongressen.
c) Union Européenne des Médicin Spécialites. Peter Oturai henviste til den udsendte rapport.
d) Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (SSCPNM). Andreas Kjær
orienterede om den aktuelle SSCPNM kongres. Næste kongres bliver i 2014 i Turku,
Finland. Det skandinaviske selskabs økonomi er god.
e) World Federation of Nuclear Medicine and Biology. Der er nu etableret et fast sekretariat i
Wien, det samme som EANM bruger, hvilket må forventes at effektivisere organisationen.
Næste kongres er i 2014 i Mexico.
Alle beregninger blev godkendt.

5.

Forelæggelse af de reviderede regnskaber for Selskabet og efteruddannelsesudvalget. Jan
Abrahamsen, Viborg beklagede prisen på årsmøderne, som han fandt for dyre. Susanne Rasmussen
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redegjorde for de høje priser på kongresfaciliteter der kan rumme os alle og at vi pr. årsmøde allerede har
et underskud på omkring 1000 kr. pr. deltagere og at det principielt er gratis at deltage i selve de
videnskabelige møder. Bestyrelsen vil overveje om betalingen kan reduceres for bidragsydere til
årsmødet. Regnskaberne blev godkendt af generalforsamlingen.

6.

Fastlæggelse af kontingenter for det følgende år. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300
kr./år, hvilket blev godkendt.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Overlæge Bo Zerahn afgik. I stedet valgtes overlæge Henrik Boel Jørgensen, Vejle.
Afdelingslæge Otto Henriksen afgik. I stedet valgtes læge Malene Barbara Fischer, Rigshospitalet.
Fysiker Lars Jødal. I stedet valgtes fysiker Theis Bacher, Gentofte.
Kemiker Lise Falborg var på valg og blev genvalgt.

8.

Valg af revisorer: Niels Wiinberg (Frederiksberg Hospital) og Niels Vinberg blev begge genvalgt
med akklamation.

9.

Valg af EANM delegater. Susanne Rasmussen blev genvalgt (skulle havde været genvalgt sidste
år). Peter Oturai blev genvalgt som suppleant (skulle ligeledes havde været genvalgt sidste år)

10.

Valg af bestyrelsesmedlem til Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
(SSCPNM): Andreas Kjær og Jens Bülow var på valg og blev begge genvalgt.

11.

Valg af delegat til WFNMB: Intet valg i år.

12.

Eventuelt. Der var ingen bemærkninger.

Dirigent Lars Friberg takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Referent: Susanne Rasmussen
Sekretær DSKFNM
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