Referat fra bestyrelsesmødet på Skype den 09.11. 16

Vi tales over Skype fra kl. 14.30
Tilstede: Pernille, Lis, Anders, Karina, Anne-Britt, Karin, Jørgen og Jim
Afbud: Helle
Mødeleder: Jørgen
Referent: Jim

1. Godkendelse af dagsorden
2. DSNR som søgeord. I forbindelse med opslag af DSNR på diverse
søgemaskiner, da fremkommer ikke selskabets hjemmeside. Kan der gøres
noget ved dette? Søgningerne vil kunne optimeres, Jim spørger webmaster til
dette.

3. Måleredskaber, Jørgen beretter om den seneste vending i projektet omkring
nationale måleredskaber. Der har været afholdt møder med interessenter fra
diverse styrelser. Sundhedsstyresen som den primære part. Der er desværre
kommet en melding fra Sundhedsstyrelsen. De har haft betænkningstid ift. at
skulle påtage en mere styrende og økonomisk rolle i opgaven. De har meldt
tilbage at de ikke kan varetage denne opgave. I sin rolle som formand for
arbejdsgruppen og DSNR’s repræsentant indstiller og modtager Jørgen
opbakning til at arbejdsgruppen derfor indstiller sit arbejde. Arbejdsgruppen
melder dette ud til deres samarbejdspartnere. At arbejdet med nationale
måleredskaber indstilles grundet den manglende opbakning. Der rettes
endvidere henvendelse til Danske Regioner og KL om forløbet og indstillingen
af projektet. Jørgen udfører dette.

4. Evaluering af seneste temadag omkring relationel koordinering og
samarbejde. Der er positiv feedback fra de som var tilstede. Dagen hang godt
sammen med gode oplægsholdere. En god ide at starte med praksis.
Spørgsmålet er om det kan bære at blive afholdt også på Jyllandssiden. Vi
fosøger at arbejde videre med denne ide. Anne-Britt vil spørge til lokaler i
Randers, og vi tager det med som pkt. næste gang. Planen vil være at kunne
afholde denne dag mellem årsmøde og sommerferien.

5. Temadag til januar omkring OE, alt går efter planen. Vi (Jim) har lidt svært
ved at komme i kontakt med oplægsholder over mail, men det regner vi med
ordnes. Anders, Pernille og Karina Struve kommer ikke på dagen.

6. Generalforsamling i foråret / 8. Marts. Hvem er det som er på valg og hvem
har tænkt sig at genopstille? Karin er på valg og vil gerne genopstille, Anders
genopstiller ikke, Karina genopstiller ikke og Pernille er i tænkeboks og vil
overveje frem mod næste møde. Lars Siert er spurgt til rollen som dirigent af
Pernille, og Lars vil gerne påtage sig opgaven. Vi tager punktet med også på
næste møde. I forhold til mulige kandidater til bestyrelsen da kan
hjemmesiden også bruges til at efterspørge mulige interesserede.

7. Årsmødet er planlagt og den sidste oplægsholder er fundet. Programmet er
derfor klar til at blive sendt ud. Vores sekretær ville gerne afvente med at
sætte det på da vi lige pt har gang i flere arrangementer, måske det nu er
bedre. Jim spørger lige rundt til medlemmer om denne opfølgning.

8. Næste møde er den 7.12. på Skype. Jørgen og Jim melder fra. Karin påtager
sig at ringe op via Skype

9. Evt. der er indkommet efterspørgsel omkring interesse i at hjælpe ved
afholdelse / byde ind med emner til europæisk kongres for
neurorehabilitering. Lis har videresendt info. Emnet tages med videre.
JJ

