Referat – bestyrelsesmøde den 21.2.2018 kl. 15.30 - skype

Mødeleder: Jim
Referent: Karin
Deltagere: Jim, Jørgen, Anne-Britt, Hysse, Pernille, Karin og Lis
Afbud: Helle og Christian
Referatform: Informering, drøftelse og beslutning. Vægtning på beslutninger.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Årsmødet 2018
Informering: Der er 69 tilmeldinger udefra (81 deltagere med bestyrelse mm). Karin kontakter Jennie Ponsford og Poul Jennum primo marts med henblik på de sidste detaljer. Karin sørger for at hente og bringe JP. Mai Bang Poulsen
Karin har sendt information til: Dansk Selskab for neurologisk fysioterapi, Dansk
Selskab for Apopleksi, Neuropsykologer samt Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering.
Afbud fra Anne-Britt til årsmødet.
Fordeling af omkostninger med arrangement på HH: Intet nyt
Beslutning: Alle opfordres til at gøre opmærksom på årsmødet – bredt.
Lis køber vin til oplægsholdere. Lis kontakter HH ift. omkostninger.
3. GF hvem genopstiller og evt. forslag til kandidater
Informering: Der er kommet oplæg fra en kandidat til bestyrelsen. Der er sendt
nyhedsmail ud, hvor der står at man kan melde
Beslutning: Lis, Jim og Anne-Britt genopstiller. Jørgen genopstiller ikke.
Christian Pilebæk er dirigent /ordstyrer på Generalforsamlingen.
4. Årsberetning
Informering: Servicetjekket – herunder den opfølgning DSNR forventes at indgå i;
afholdte seminarer; medlems af – og tilgang; Hvad er der i vente; Æresmedlem?
Drøftelse: Der er nævnes en kandidat til æresmedlem, men ikke enighed.
Beslutning: Ikke noget æresmedlem i år.
5. Kommende seminarer
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Unge-projekterne
Informering: Tal fra unge-projekterne kommer til at forligger i juni.
Drøftelse:
Beslutning: Hysse og Jørgen udarbejder et oplæg som sendes til bestyrelsen.
Commotio-projekterne
Informering: Karin har kontaktet Team Danmark (læge Christoffer Brushøj: sidder
med i arbejdsgruppen med DIF, DIMS og DSSF der arbejder på emnet og har lavet
en hjemmeside). Han har ikke mulighed for at holde et oplæg, men han vil undersøge om en anden i gruppen kan. Vedkommende vil ikke repræsentere Team
Danmark, men har absolut fingeren på pulsen ift. hvad der sker på området i DK
lige nu. Karin formidler kontakten, men ikke stå for videre planlægning af seminaret.
Tovholder på dette seminar er Helle og Christian.
Drøftelse:
Beslutning:
6. Evt.
- SST har netop udsendt udpegningsbreve til både en følgegruppe (1 person) og
en arbejdsgruppe (2 personer) ift. revision af publikationer på hjerneskadeområdet.
Udpegning 15. og 19. marts – arbejdet påbegyndes april/maj.
- Henvendelse fra Videnscenter for Parkinsons Sygdom ang. et samarbejde
- Julie Bernhærdt holder oplæg den 10.4.18 på Rigshospitalet - Glostrup - ”udfordringer at vise evidens i nerurorehabilitering”

Næste skypemøde er den 7.3.18 kl. 15.30
Punktet er særligt udpegning til følgegruppe og arbejdsgruppe i SST, men der afholdes ordinært bestyrelsesmøde.
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