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DSKI generalforsamling og årsmøde 8. – 9. marts 2018 på
Hotel Park i Middelfart
Kære kollega,
DSKI indkalder til generalforsamling 2018 og afholder som sædvanligt samtidig årsmøde. Mødet
holdes vanen tro i Middelfart, og som sidste år, har vi valgt Hotel Park, Viaduktvej 28, Middelfart
på grund af beliggenheden i gåafstand fra banegården.
Mødet starter d. 8. marts kl. 10, og der vil blive serveret morgenmad og frugt fra kl. 9. Vi afslutter
mødet d. 8. marts kl. 15, hvor der serveres eftermiddagskaffe, inden turen går hjem.
Generalforsamling 2018 afholdes d. 9. marts samme sted.
Tilmeldingsgebyr:
Årsmødet inkl.
overnatning,
dobbeltværelse
Medlem af DSKI
Ikke-medlemmer

Årsmødet inkl.
overnatning
enkeltværelse

Enkeltdagsgebyr

Tilmelding før 1. februar 2018

1500,00

2000,00

1000,00

Tilmelding fra 1. feb til 12. febr. 2018

2000,00

2500,00

1500,00

Tilmelding før 1. februar 2018

2000,00

2500,00

1500,00

Tilmelding fra 1. feb til 12. febr. 2018

2500,00

3000,00

2000,00

Gebyret skal indbetales i forbindelse med tilmelding til Lægernes Pensionsbank reg.nr. 6771 konto
nr. 6047021. Der er også mulighed for elektronisk betaling for en samlet afdeling ved henvendelse
til info@dski.dk
Det har i år været svært at finde et ledigt lokale til vores årsmøde som samtidig havde en
fornuftig pris. Der er derfor kun et begrænset antal enkeltværelser til rådighed. Vi opfordrer
derfor nogle til at melde sig frivilligt til at dele et dobbeltværelse (2 enkeltsenge) og samtidig få
chancen for at lære en god kollega endnu bedre at kende !
Der er reserveret 60 enkeltværelser samt 15 dobbeltværelser på Hotel Park. Begge værelsestyper
tildeles efter først-til-mølle.
Hvis der skulle være flere tilmeldinger, vil vi selvfølgelig forsøge at skaffe værelser også til de
senest tilmeldte fra en stand-by liste. Det betyder 2 ting: For det første anbefales hurtig tilmelding
og betaling af deltagergebyr, for det andet bedes allerede tilmeldte, som alligevel ikke har
mulighed for at deltage, meddele dette hurtigst muligt, så der kan blive plads til kolleger fra standby listen.
NB: Husk at oplyse hvorvidt du vil bo i enkelt- eller dobbeltværelse samt hvem du evt. vil dele
værelse med ved tilmelding. Dobbeltværelserne har alle 2 enkeltsenge.
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Foredragskonkurrence for forskere under uddannelse
Vi afholder igen i år foredragskonkurrence for alle forskere tilknyttet Klinisk Immunologi. Der vil
være en præmie til vinderen.
Hvem kan deltage:
Alle som er i gang med en universitetsuddannelse, bachelor, forskningsår, ph.d., intro- eller
hoveduddannelse.
Abstract indsendes som nævnt nedenfor.
Bedømmelsesudvalg vil blive annonceret senest ved start af årsmødet.
Fremtiden for Klinisk Immunologi
På sidste års generalforsamling blev det aftalt at lave en strategisk satsning på at udvikle og sikre
fremtiden for klinisk immunologi. Siden sidste års generalforsamling er der således foregået et
løbende arbejde, som kan ses på DSKIs hjemmeside. De endelige forslag til Masterplan for Klinisk
Immunologi, Nationale Fagråd inkl kommissorium vil blive udsendt inden årsmødet. Der vil på
årsmødet blive afsat tid til at diskutere disse oplæg.
Tilmeldingsside for årsmøde:
https://goo.gl/forms/LS63yEASX8Ijjfxr2
Husk at oplyse hvorvidt du vil bo i enkelt- eller dobbeltværelse samt hvem du evt. vil dele værelse
med.
Tilmelding af abstract er uafhængig af tilmelding til årsmødet, dvs man kan altid tilmelde et
abstract efter man har registreret sig til årsmødet.
Deadlines:
Årsmøde tilmelding: Mandag d. 12. februar 2018 kl 23.59. Herefter er tilmelding bindende. Der er
kun mulighed for refusion af tilmeldingsgebyr, hvis der er stand-by liste og en herfra kan overtage
tilmeldingen.
Titel på foredrag til foredragskonkurrencen: Mandag 26. februar 2018 kl 23.59 på e-mail
info@dski.dk
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