Dagsorden til bestyrelsesmødet på skype den 15.06 2016
Opkald kl. 15.30

Mødeleder Pernille
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/ Jørgen
Der er intet nyt fra styregruppen. Arbejdsgruppen er i gang, næste
styregruppemøde er en gang i efteråret.
3. Evaluering af seminaret den 09.06 Genoptræningsplaner og visitation
•

•

Generelt om indhold og oplægsholdere
Meget velfungerende seminar ifht indhold og oplægsholdere. Rigtig fin
råd tråd.
Deltagelse fra bestyrelsen
Der var desværre noget frafald kort før seminaret, hvorfor der kun var
deltagelse af tre bestyrelsesmedlemmer. Det forløb dog fint og
rammerne i Slagelse var gode.

4. Kommende seminarer 2015 / 2016

o

Seminar forår/efterår 2016 CfN i Dianalund v. Lis
Der er ikke så meget nyt om arrangementet p.t. Der er møde i
arbejdsgruppen i næste uge, forhåbentlig kommer der derefter mere
klarhed omkring oplægsholdere.

5. Spørgsmål vedr. overførsel af penge fra Sommerskole arrangeret af
Nordisk Netværk. DSNR har ved første netværksmøde i KBH haft en
rolle (gennem Kaj Skovbjerg). Selve tilmelding, betaling etc. til
sommerskolen organiseres og gennemføres af uddannelsesafdelingen

på Hammel Neurocenter, men her kan pengene ikke stå særskilt og
overføres fra år til år.
Der er ingen særlig administration tilhørende opgaven / kontoen. Den
skal blot kunne fungere separat. / Jim
Drøftelse af henvendelsen. Beslutning bliver at vi desværre ikke kan bistå
Nordisk netværk med denne opgave. Jim giver besked.
6. Neurorehabiliteringskonference arrangeret af RH _ Glostrup (se mail
fra Tian Myong Birkild Povlsen). Kunne vi tilbyde at være
medarrangør v. Jim?
Drøftelse. Der er svaret på de konkrete spørgsmål i henvendelsen.
Konferencen er under planlægning og vi afventer program i forhold til om vi
skal tilbyde at gå med ind i det.
7. Henvendelse fra Henrik Bryld DoMYDay. Hvad er vores generelle
holdning til at lægge brochurer og hvad får man for et
Firmamedlemskab?
Drøftelse af vedtægter og procedurer omkring firmamedlemsskaber. Det
klargøres hvad vedtægterne siger omkring ansøgning og godkendelse af
medlemskaber for firmaer eller foreninger.
Se i øvrigt vedtægterne på hjemmesiden.
8. Næste møde den 10.08. 16 på Skype
Lis har ferie, Anders står for at udsende dagsorden. Obs dette i forhold til at
indgive punkter i forvejen.
Helle har ferie, obs referent.
9.

Evt.
Jim oplyser at han har arbejdet videre i forhold til OE-seminar i starten af
2017. Har positiv bekræftelse fra en neurolog fra London der gerne vil komme
og give et oplæg. Økonomi er foreløbig aftalt til at være dækning af
rejseudgifter.
Jim er i gang med at finde danske oplægsholdere også, og det drøftes om der
skal findes nogen til at komme og demonstrere fx robottræning.

Ideer til kommende seminarer/temadage
a. Patient/borgerinddragelse. Evt i regionalt, intersektorielt og kommunalt regi.
b. Ny temadag om misbrug
c. Ungecentrene, erfaringer og evaluering (evt lille konference)
d. Commotio (afventer nogle resultater af forskellige projekter?)
e. Rehabilitering af OE – emner om evidens, behandling og praksisperspektiv.
f. Tværsektoriel koordinering

g. Temadag fælles med Dansk Selskab for Apopleksi
h. Pårørende – pårørendeperspektiv
i. Kommunikationsforstyrrelser, herunder afasi.
j. Syn og Hjerneskade
k. Kørekort og hjerneskade
l. smerter

Plan for arrangementer:
Tema

Ansvarlig

Juni 2016

Visitationsretningslinjer

Jim/Lis
Lis

Januar 2017

Odense

Tværsektoriel
koordinering
Overekstremiteten

8. Marts 2017 –
årsmøde

Odense

Patient/borgerinddragelse Karin og
Pernille/Anders

Efterår 2017

?

Ungeprojekterne

Tidspunkt

Placering

Slagelse
-sdu
Oktober/November2016 Filadelfia

Jim og Helle

Jørgen

Januar 2018
Marts 2018 – årsmøde
Juni 2018
Efterår 2018

Årsmøde altid 2. onsdag i marts.
Lis og Jim/Helle melder tilbage med konkrete datoer for arrangementerne i hhv
oktober/november 2016 og januar 2017.

