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Referat af generalforsamling i DSKFNM  

Fredag den 9. september 2022, kl. 17.00-17.30 

 

Kronborg 

Hotel Marienlyst   

Nordre Strandvej 2A 

3000 Helsingør 

1. Valg af dirigent. 

a. June Eilersen vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt. 

 

2. Forelæggelse af formandens beretning. 

a. Forelæggelse af formandens beretning ved Søren Hess. Ingen kommentarer eller spørgsmål fra 

medlemmerne. Beretningen godkendes og kan findes på selskabets hjemmeside. 

 

3. Beretninger fra kursusledelserne. 

a. Beretningen godkendes uden kommentarer og kan findes på selskabets hjemmeside.  

 

4. Referater af virksomheden i: 

a. Lægevidenskabelige Selskaber 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Godkendt uden kommentarer hertil. 

 

b. European Association of Nuclear Medicine (incl. technologists) 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Godkendt uden kommentarer hertil. 

a. Union Européenne des Médicin Spécialites 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Godkendt uden kommentarer hertil. 

b. Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Godkendt uden kommentarer hertil. 

c. World Federation of Nuclear Medicine and Biology 

Beretningen kan findes på selskabets hjemmeside. Godkendt uden kommentarer. 

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for Selskabet og Fastlæggelse af kontingenter for det følgende 

år: 

a. Mads Radmer gennemgår overordnet regnskaberne.  

b. Regnskabet for 2021 er endeligt godkendt. 

 

6. Valg af formand: 

a. Cheflæge Søren Hess er på valg som formand. Bestyrelsen indstiller til genvalg, og Søren Hess bliver 

valgt ved generalforsamlingen 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a. Ledende bioanalytiker Dorrit Krøll udtræder af bestyrelsen efter eget valg idet hun forlader specialet. 

Bestyrelsen indstiller til valg af afdelingsbioanalytiker Boris Hoyer Mathiasen, som bliver valgt ved 

generalforsamlingen. 
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b. Bestyrelsesmedlem fra YNK, Camilla Bardram Johnbeck, blev genvalgt som YNK Formand og 

derfor fortsætter yderligere to år i bestyrelsen. 

c. Kasserer, overlæge Mads Radmer, Hospitalsfysiker Bryan Haddock og overlæge Anne Lerberg 

Nielsen er ikke på valg d.å.  

 

8. Valg af revisorer: 

a. Ikke på valg d.å.  

 

9. Valg af delegat til EANM:  

a. Cheflæge Lars Thorbjørn Jensen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller til valg af 

Cheflæge Peter Hovind, som bliver valgt ved generalforsamlingen. 

Idet Peter Hovind er suppleant skal suppleantposten besættes. Ingen kandidater meldte sig, men der 

var enkelte interesserede som udbad sig betænkningstid. GF gav bestyrelsen tilladelse til at besætte 

posten post hoc. Efterfølgende har afdelingslæge Michala Reichkendler meddelt sit kandidatur, som 

bestyrelsen har takket ja til.    

 

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

a. Ikke på valg d.å. 

 

11. Valg af delegat til WFNMB:  

a. Ikke på valg d.å.  

 

12. Valg af delegat til UEMS:  

a. Cheflæge Søren Hess er på valg og ønsker ikke genvalg. Ingen kandidater meldte sig, men der var 

enkelte interesserede som udbad sig betænkningstid. GF gav bestyrelsen tilladelse til at besætte 

posten post hoc. Efterfølgende har afdelingslæge Julie Bjerglund Andersen meddelt sit kandidatur, 

som bestyrelsen har takket ja til. 

  

13. Forslag fra bestyrelsen: 

a. Ingen. 

 

14. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

a. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

15. Eventuelt. 

a. Professor Jann Mortensen beretter om et opdateret skriv vedr. lungefunktionsundersøgelser som 

sendes til høring om cirka 2 måneder. ”Signifikante ændringer er på vej til glæde for alle”. 

På bestyrelsens vegne 

 

Søren Hess, formand for DSKFNM  

Ali Asmar, sekretær for DSKFNM 

 

 

 


