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Generalforsamling i DSKFNM d. 7/9 2018 kl. 18.00-18.45 
på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 

1. Valg af dirigent:  
Overlæge Jørn Theil vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt. 

2. Forelæggelse af formandens beretning:  
Se særskilt skriftlig beretning. 

3. Beretninger fra kursusledelserne: 
Se særskilt skriftlig beretning. 

4. Referater af virksomheden i: 
Se særskilte skriftlige beretninger. 

a. Lægevidenskabelige Selskaber 
b. European Association of Nuclear Medicine (incl. technologists) 
c. Union Européenne des Médicin Spécialites 
d. Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

Kommentar: Søren Møller opfordrer til at søge scholarships og gør opmærksom på at man kan 
søge tilskud til nordiske fagspecifikke symposier. 

e. World Federation of Nuclear Medicine and Biology 
 

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for Selskabet og Fastlæggelse af kontingenter for det 
følgende år. 
Kommentar: Peter Gørtz gennemgår regnskabet, som efterfølgende godkendes. 
Bestyrelsens ønsker at fastholde kontingent på det nuværende niveau.. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
a. Formand, overlæge Peter Hovind er på valg. Genvælges. 
b. Ledende bioanalytiker Michael Werenberg Mikkelsen er på valg. Genvælges. 
c. Radiokemiker Signe Inglev er på valg. Genvælges. 
d. Afdelingslæge Camilla Molich Hoff er indstillet af YNK til genvalg. Genvælges. 
e. Næstformand, specialeansvarlig overlæge Søren Hess, afdelingslæge Peter Gørtz samt 

hospitalsfysiker Peter Staanum er ikke på valg. 
7. Valg af revisorer: 

a. Ledende overlæge Bente Sonne er på valg. Genvælges. 
8. Valg af delegat til EANM: 

a. Bestyrelsen indstiller ledende overlæge Lars Thorbjørn Jensen til genvalg til EANM delegat for 
yderligere 4 år samt overlæge Peter Hovind til suppleant for EANM delegat.  Begge vælges til 
disse poster.  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 
(SSCPNM):  

a. Bestyrelsen indstiller professorerne Søren Møller og Jens Bülow til genvalg for yderligere 3 år.  
Begge genvælges til disse poster.  

10. Valg af delegat til WFNMB:  
a. Bestyrelsen indstiller overlæge Susanne Rasmussen til genvalg for yderligere 2 år. Genvælges. 

11. Valg af delegat til UEMS: 
a. Bestyrelsen indstiller specialeansvarlig overlæge Søren Hess til UEMS delegat for 4 år samt 

ledende overlæge Lars Thorbjørn Jensen til suppleant for UEMS delegat.  
Begge vælges til disse poster.  

12. Forslag fra bestyrelsen:  
  a. Ændring af DSKFNMs love (§7, stk.10 og dermed også §7, stk.11), således at sekretær og kasserer 
funktion ikke nødvendigvis skal varetages af samme person, se vedhæftede forslag.  
  b. Ændring af DSKFNMs love, hvor tegningsretten varetages af kasserer og formand med undtagelser 
(§7, stk 1). Begge forslag har været til afstemning på ekstraordinær generalforsamling den 14.06.2018 og kan 
vedtages ved generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.  
Kommentar: Der stemmes om forslag til vedtægtsændringer, et forslag ad gangen. Begge forslag til 
ovenstående vedtægtsændringer godkendes ved simpelt flertal. Ingen stemmer imod. 

13. Indkomne forslag fra medlemmerne.  
Ingen.  

14. Eventuelt:  
Overlæge Jan Abrahamsen foreslår, at bestyrelsen overvejer pris på årsmødet, da selskabet har en formue.  
Forslaget går på, at reducere i prisen til årsmødet og dermed i et par reducere tilsvarende i formuen. 
Bestyrelsen vil diskutere forslaget på et kommende bestyrelsesmøde.  
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De ovenfor omtalte beretninger og regnskaber kan læses på selskabets hjemmeside, efterhånden som de bliver klar. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Peter Hovind, formand for DSKFNM 


