Dagsorden til bestyrelsesmødet på Skype den 07.12.2016 kl. 15.30
Mødeleder: Anders
Afbud: Lis, Jørgen, Jim, Anne-Britt, Helle, Karina
Referent: Pernille
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Det drøftes, om vi kan gennemføre bestyrelsesmødet, idet vi kun er tre
bestyrelsesmedlemmer repræsenteret, bl.a. i forhold til selskabets vedtægter.
Vi beslutter at gennemføre mødet, idet der ikke skal træffes nogen
beslutninger ved dagens møde. De punkter, hvor der er behov for en større
tværfaglig bredde, overføres til næste skypemøde.
2. Hjemmesiden – søgeord
• Har webmaster meldt tilbage?
Dette pkt. overføres til næste møde, hvor Jim muligvis har hørt fra
webmasteren.
3. Status fra arbejdsgruppen omkring måleredskaber v/ Karin
• Er der mere at diskutere nu, eller er projektet helt indstillet?
Projektet er indstillet. Jørgen vender tilbage, hvis arbejdet påbegyndes
igen.
4. Temadag omkring relationel koordinering og samarbejde på Jyllandssiden v/
Anne-Britt.
• Lokaler i Randers? Tidspunkt en dag mellem årsmøde og sommerferien.
Tilbagemelding fra Anne-Britt via mail: Vi kan få et lokale i Randers, der
kan rumme ca. 80 personer.
5. OE seminar
• Er der kontakt til oplægsholder?
• Anders, Pernille og Karina Struve kommer ikke på dagen. Er der andre
afbud?
Der er ikke kommet afbud fra flere bestyrelsesmedlemmer.
Jim er primus motor på kontakt til oplægsholder.
6. Generalforsamling 08.03.2017
• På valg: 1) Karin vil gerne genopstille, 2) Anders genopstiller ikke, 3)
Karina genopstiller ikke og 4) Pernille er i tænkeboks

•
•

Er der flere kandidater til opstilling, er der nogen vi gerne vil spørge?
Lars Siert vil gerne være dirigent
Karin, Anders, Karina, Helle og Pernille er på valg.
Karin og Helle ønsker at genopstille. Anders og Karina har meldt, at de
ikke genopstiller, og Pernille har siden sidste møde besluttet sig for heller
ikke at genopstille. Dvs. der skal stemmes om 4 ordinære
bestyrelsesmedlemspladser samt 1 suppleant.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal til næste bestyrelsesmøde tænke over,
hvem der kunne indgå i bestyrelsen. Herunder vil vi forsøge at indtænke
den faglige bredde, hvormed mange faggrupper forhåbentligt kan
repræsenteres i vores tværfaglige selskab, og gerne fra forskellige faser
samt steder i landet.

7. Årsmødet 2017
• Er alt på plads?
• Er programmet ude?
Efter aftale med Anja udsendes det endelige program med mulighed for
tilmelding fra januar 2017 efter OE-seminaret er afsluttet. I januar har
Karin møde med VIBIS, hvor de endelige aftaler kommer på plads. Det
samme gælder for Odense Kommune ved Dorthe Rokkedahl, som Pernille
har kontakt til i forhold til oplæggets indhold.
8. Besvarelser af henvendelser
• Smerter NCS-R
• Arbejdsgruppen vedr. test
Jim og Karin har begge givet et svar vedr. smerter, dog ikke modtaget et
tilbagesvar. Vedr. henvendelsen i forhold til arbejdsgruppen har Karin
givet en tilbagemelding, og aftalen er, at Karin kontakter dem igen, hvis
arbejdsgruppen genopstår, men aktuelt er arbejdet indstillet.
9. 4th European Congress for Neurorehabilitation, Lausanne, Switzerland,
October 25th - 27th, 2017.
• Vi er blevet inviteret til at byde ind med emner eller talere. Har vi noget
at byde på?
Pkt. overføres til næste skypemøde.
10.Næste møde den 11.01.2017 kl. 15.30 på SKYPE
Punkter til næste skypemøde:
- Hjemmesiden – søgeord
- Temadag omkring relationel koordinering og samarbejde på Jyllandssiden
v/ Anne-Britt.
- OE seminar
- Generalforsamling 08.03.2017

-

4th European Congress for Neurorehabilitation, Lausanne, Switzerland,
October 25th - 27th, 2017.
Evt. en orientering vedr. evaluering af
visitationsretningslinjer/specialiseret rehabilitering v/ Helle

Afbud: Pernille

11.Evt.
Ideer til kommende seminarer/temadage
a) Ny temadag om misbrug
b) Ungecentrene, erfaringer og evaluering (evt lille konference)
c) Commotio (afventer nogle resultater af forskellige projekter?)
d) Rehabilitering af OE – emner om evidens, behandling og praksisperspektiv.
e) Tværsektoriel koordinering
f) Temadag fælles med Dansk Selskab for Apopleksi
g) Pårørende – pårørendeperspektiv
h) Kommunikationsforstyrrelser, herunder afasi.
i) Syn og Hjerneskade
j) Kørekort og hjerneskade
k) Smerter
Plan for arrangementer:
Tidspunkt
Placering
Juni 2016
Slagelse sdu
Oktober/November2016 Filadelfia
26. Januar 2017
8. Marts 2017 –
årsmøde
Forår 2017

Odense
Odense

Efterår 2017
Januar 2018
Marts 2018 – årsmøde
Juni 2018
Efterår 2018

?

Randers?

Årsmøde altid 2. onsdag i marts.

Tema
Visitationsretningslinjer

Ansvarlig
Jim/Lis

Tværsektoriel
koordinering
Overekstremiteten
Patient/borgerinddragelse

Lis

Temadag om relationel
koordinering og
samarbejde på
Jyllandssiden
Ungeprojekterne

Jim og Helle
Karin og
Pernille/Anders
Ann-Britt og ??

Jørgen

