Referat DSKI generalforsamling 2016
1. Valg af dirigent
Søren Lillevang blev valgt og accepterede. Han konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig i henhold til vedtægterne.
2. Aflæggelse af formandsberetning
Ved Bjarne Møller og fremgår af www.dski.dk
3. Regnskabsaflæggelse
Ved Betina Sørensen. Regnskabet er godkendt og underskrevet af begge revisorer. Der
var i 2015 ingen uforudsete udgifter eller større udgiftsposter end foregående år. Den
største udgift er årsmødet. Efter diskussionen på GF i 2015 er det i bestyrelsen
besluttet at DSKI skal have en kassebeholdning svarende til 2 x kontingentindtægter.
Det har betydet at egenbetaling til årsmødet i år er hævet svarende til den reelle pris
pr. deltager.
4. Beretning fra DSKI udvalg og repræsentationer i andre udvalg/organisationer:
•

Uddannelsesudvalg v/John Bæch. Kan ses på www.dski.dk

•

TMS udvalg v/Betina Sørensen. Kan ses på www.dski.dk

•

Transfusionsmedicinsk udvalg (TMU) v/Sisse Rye Ostrowski. Kan ses på
www.dski.dk

•

Udvalg vedr. transfusionsoverførte infektioner v/Christian Erikstrup. Kan ses på
www.dski.dk

•

Diagnostisk udvalg v/Hanne Marquart. Der har været en del e-mail korrespondance
og et møde vedr uddannelsesmålene. Specielt er der diskuteret: Hvad dækker
diagnostisk immunologi over?

•

Transplantationsudvalg v/Anne Fischer-Nielsen. Kan ses på www.dski.dk
o

National tværfaglig gruppe for stamcellemobilisering v/Susanne Sækmose.
Kan ses på www.dski.dk

•

Udvalg vedr. bloddonationsbetinget jerndepletering v/Karin Magnussen. Har ikke
været aktivt. Pt. anvendes 3 modeller i Danmark.

•

Udvalg for molekylær genetik v/Klaus Rienick. Kan ses på www.dski.dk

•

Hæmovigilance udvalg v/Bitten Aagaard. Kan ses på www.dski.dk

•

Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) v/Henrik Ullum. LVS
arbejder indenfor forskellige områder, men 5 primære områder er:

forskningsrammevilkår i DK, ny dyr medicin, personlig/præcisionsmedicin, nationale
kliniske retningslinjer, akut området.
•

NPU udvalg v/Trine-Line Korsholm. Der har været arbejdet på at finde kortnavne og
NPU koder til alle analyser under DSKI, ellers ligger det største arbejde regionalt på
opfordring fra brugerne.

•

Bid's Landskomite og forretningsudvalg v/Morten Bagge Hansen. Morten er med i
forretningsudvalget, mens Christian Erikstrup sidder i BiDs landskomite. Der er
generelt et godt samarbejde. Det store fokus nu er omlægningen fra
fuldblodstapninger til plasmafereser. Bloddonorerne har et godt og tæt samarbejde
med regionerne.

•

DSKI's repræsentant i Immunologisk Selskab v/Claus Nielsen. Er fraværende.

•

Beretning fra UEMS repræsentant v/Karin Magnussen. Der har været 2 møder
Section for laboratory medicine. DSKI er nu også repræsenteret ved Bjarne Møller i
Section of Surgery, hvor transplantation er hjemmehørende. Der er mulighed for at
læger under uddannelse kan få dækket et ophold i et laboratorie i udlandet for at
lære en ny analyse, der skal sættes op hjemme. Udbydes hvert 2. år. Information
følger i april, som sendes til uddannelsesudvalget. Der er få pladser så man skal nok
ikke vente for længe med at søge.

5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Blev vedtaget.
6. Valg af formand
Bjarne Møller er på valg og ønsker ikke genvalg til formand, men er villig til valg som
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår Betina Sørensen til formandsposten, som
accepterede. Der var ingen modkandidater og Betina Sørensen blev valgt. Bjarne blev
takket for sin store indsats som formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Morten Bagge Hansen, Anne Fischer-Nielsen, Kim Varming, Sisse Rye Ostrowski, Ole
Pedersen, Betina Sørensen og Christian Erikstrup (suppleant) er på valg. Alle accepterer
genvalg. Der var ingen modkandidater og alle blev valgt. Bjarne blev valgt som
almindelig bestyrelsesmedlem.
8. Valg af revisor
Revisorer: Svend Erik Hove Jacobsen og Karin Magnussen er begge på valg og ønsker
ikke genvalg. Revisorsuppleant: Morten Dziegiel, er på valg.
Bestyrelsen foreslå Morten Dziegel og John Bæch til valg som revisor og Karin
Magnussen som revisorsuppleant. Der var ingen modkandidater og alle 3 blev valgt.

9. Valg af medlemmer til uddannelsesudvalg
John Bæch er på valg og ønsker genvalg. Blev valgt. Class Sørensen er stoppet. Anna
Christine Nielsson blev i stedet valgt. Henrik Ullum ønsker at stoppe som ad hoc
tilknyttet faglig ekspert. Hanne Marquart har tilbudt at træde til i stedet. Ad hoc
tilknyttede eksperter vælges ikke på GF men udpeges af udvalget.
10. Nye medlemmer v/Betina Sørensen
15 har søgt medlemskab. Alle blev budt velkommen.
11. Status specialeplanen v/Bjarne Møller
Processen er nu, at regionerne skal byde ind med de funktioner, som de ønsker at
varetage. Vi skal derfor markere os på de områder vi ønsker, skal ligge på vores
afdeling. På visse områder er vi i skarp konkurrence med andre specialer. I den nye
specialeplan er tolkning og rådgivning specialespecifik men ikke udførelsen af analysen.
Bestyrelsen vil bakke op om en fælles front, hvis der er behov for dette. Alle opfordres
til at dele gode argumenter for at bibeholde/få nye funktioner.
12. Evt:
Jørgen Georgsen foreslår at der nedsættes et udvalg, der reviderer vedtægterne.

