Referat fra møde i DSNR den 14. januar 2015
Sted: Skype
Tilstede: Lis, Anders, Rikke, Lena, Pernille, Karin og Jim
Afbud: Helle og Jørgen
Mødeleder: Karin
Referent: Jim
Dagsorden:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Årsmødet 2015 – 26. marts. Vi mangler fortsat at få et par vigtige punkter fastlagt.
Først vedrørende supplerende oplægsholder. Anders rykker/henvender sig til Helle, da
Helle har planer for dette. Vigtigt! Deadline om en uge! Lis kontakter eventuelle
firmaer med henblik på opstilling af stand til mødet. Intramedic har henvendt sig og vil
gerne opstille som sidst med arm robot. Der er ok til det. Lis/Anja tager kontakten. Vi
har styr på aftalen med Barbara Wilson. Dels at det er i orden at mødet finder sted i
Odense. At hun da flyver tur/retur til Billund. Rikke indkøber en lille ting til BW og til
anden oplægsholder. I den forbindelse er lokale-aftalen på plads i Odense. Dalum. Lis
laver sammen med Anja et program udkast, hvor der gøres plads til sidste
oplægsholder, jævnfør aftale med Anders / Helle. Vigtigt! Deadline om en uge. Der er
aftalt en deltagerpris på 500 kr. for medlemmer og 700 kr. for ikke medlemmer. Lis
byder velkommen på dagen.
Generalforsamling. Vi spørger Lars Siert om han har mulighed for at være dirigent.
Karin sørger for det.. De faste medlemmer (Karin, Anders og Pernille) er på valg og
genopstiller. Vi rykker Helle for svar om genopstilling, Helle? Vores to suppleanter er
også på valg og Lena og Rikke ønsker ikke at genopstille. Vi opfordres alle til at
spørge i omgangskredsen om interesse for dette. Forslag til nye medlemmer skal
indgives til formanden Lis Petersen senest 14 dage før generalforsamlingen med en
kort beskrivelse af kandidaten.
Høringssvar på kliniske retningslinjer på MS: DSNR indgiver via Lis høringssvar til
tiden. Fremtidig procedure for høringssvar er således at den umiddelbare screening af
indkomne forslag på høringer vil blive varetaget af Lis i samarbejde med Karin. De vil
så sørge for bringe eventuelle opgaver videre til resten af gruppen. Lena sender
standard formuleringer til Lis og Karin til brug i opgaven.
Arbejdsgruppen vedrørende pårørende. Vi snakker om programmet på dagen, som
endnu ikke er fastlagt. Det har specielt været vanskeligt at finde. Karin ønsker at udgå
af denne gruppe. Der arbejdes videre med dette punkt ved næste møde.
Arbejdsgruppen vedrørende de kliniske fys-ergo retningslinjer. Vi afholder to
temaaftner henholdsvis d.19. og 20. januar i Hammel og Glostrup. Jim og Karin har

7.
8.
9.

10.
11.
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været arrangører sammen med ergoterapeut Peter Vogele fra Dansk Selskab for
Apopleksi. De to temaaftner er gratis. Der er fuld booket (150) begge steder.
Arrangementet med Roger Wood til efteråret udskydes til næste møde. Der skal bl.a.
ses på supplerende oplægsholdere. Pernille og Karin planlægger. Evt. oplægsholder:
Dorte Birkmose.
Evt.: Lis Kleinstrup går på pension og holder afskedsreception d. 6.2.15. DSNR giver
en lille gave. Lis prøver at møde op. Desuden vil Rikke og Jim være tilstede.
Evt.: Organisering af fremtidig temadage kan stimuleres via indsendelse af forslag til
arrangementer via hjemmeside. Og suppleres af forslag fra fremmødte på Årsmødet.
Tages med som punkt til næste gang.
Evt.: henvendelse til Lis vedrørende en apopleksi app tages op på næste møde. Se evt.
rundtsendt mail fra Lis, dateret 14.1.15
Næste møde er fysisk møde den 18. februar 2015 på Tanum.

