Bestyrelsesmøde d 16. august 2011
Sted: København
Deltagere: Annika Langkilde (AL), Erik Morre Pedersen (EMP), Kristina Rue Nielsen (KRN), Torben
Lorentzen (TL), Lars Peter Larsen (LPL)
Dagsordenspkt.

Opgaver /”hvem har aben”
LPL

1. Valg af referent
LPL
2. Sidste bestyrelsesmøde – opfølgning.
AL gør opmærksom på, at der skal/ forhåbentlig
allerede er oprettet medlemskode for
medicinstuderende
3. Orientering om årsmødet jan. 2012
-tidspunkt: januar 25.-27. januar
-annoncering, se venligst under pkt. 4
-AL oplyser, at ”yngre radiologer”, i modsætning ved
årsmødet i 2011,ikke får reduceret deltagergebyr.

LPL tjekker op

4.Medlemsbladet
-tidspunkt for næste udgivelse forventes at være
medio november, således at det videnskabelige
program for årsmødet er klar og kan offentliggøres i
bladet.
- Yusef forsat redaktør. Annika vil tage en snak med
ham om arbejdet fremadrettet.
5. Formandens meddelelser
a. Patientombud har faste medlemmer fra DRS, som
er på valg næste gang ultimo 2012. Der er desuden
behov for bistand til enkelte sager.
b. Dansk Kiropraktiker Forening har sammen med
Region Syd ønsket at opdatere ” Billeddiagnostisk
retningslinjer for muskuloskeletal radiologi”, som bl.a.
vedrører rekommandationer om diagnostik, udførelse
og retten til henvisning til undersøgelser.
Der ønskes deltagelse fra DRS til dette arbejde. Vi
afventer et referat fra gruppens sidste møde. Erik
foreslår, at Michel Hellfritzche eventuel ville være
interesseret og egnet til at deltage i dette arbejde.
c. En gruppe læger fra Århus og København har

AL taler med Yusef
AL rykker for, at de medlemmer, som
modtog legat til at deltage i Nordisk
Kongres 2011, kommer med indlæg til
medlemsbladet.
Alle skal hver i sær forsøge at komme
med indlæg
a. AL finder ad hoc egnede
medlemmer til de enkelte opgaver

b. AL videresender dette, når hun
modtager referatet.

c. AL takker for henvendelse

dannet/ opstartet et nationalt selskab for PET-CT. Vi
vil takke for henvendelsen, og vil glæde os til at høre
nærmere om arbejdet.
d. Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til
præcisering af reglerne i Sundhedsloven,
Autorisationsloven og Røntgenloven med tilhørende
Røntgenbekendtgørelse. Umiddelbar ser der ud til at
dreje om en betydelig stramning af ansvarsplacering
hos de ledende overlæger. Når vi ved
indsigelsesfristen vil vi herefter diskutere det på
næstkommende bestyrelsesmøde.
6. Næstformandens meddelelser
-har ”missed” et fondsmøde
-Vil til næste møde komme med et udkast til DRS’s
holdning til beskrivende ”ikke-lægelige personale”.
7. Sekretærens meddelelser
Har været rettet henvendelse fra firmaer og
selskaber, som ønsker et samlet medlemskab frem
for enkelt personer. DRS kan på nuværende tidspunkt
ud fra gældende vedtægter ikke tilbyde nogen sådan..
Webmaster logon og password til Acta fungerer ikke.
8. Kassererens meddelelser
DRS er blevet moms-registreret hvilket har betydet,
at vi har indbetalt 80.036,- kr. i moms for 2 sidste
årsmøder.
Vores formue er pt. på ca. 1.2 mio. kr.. Bestyrelsen vil
overveje at anbringe eksempelvis 500.000 kr. i
statsobligationer.
9. Bestyrelsesmedlem uden portefølje meddelelser
TL har forud for dagens møde udsendt udkast til
fagområde-beskrivelse af ultralyd i DK. Dette har LVS
(Lægevidenskabelige Selskaber) bedt ham/os om.
10. Evt.
Som pkt. på næste bestyrelsesmøde skal vi huske
”vedtægtsændringer vdr. ”firmamedlemsskab” og
”kommunikation/offentliggørelse” af
generalforsamling.

11. Næste bestyrelsesmøde
23. nov. 2011 kl. 10.00, Kronprinsensgade 7

d. AL tjekker op på indsigelsesfrist
Alle taler med deres ledende overlæge
om udkastet fra SST

b. EMP vil fremsende et skriftligt
forslag senest 14 dage før næste
bestyrelsesmøde
a. LPL vil svare på forespørgslerne
b. AL vil sende relevant e-mail adresse
på webdesigner til LPL

KRN vil tale med banken om dette.
Alle i bestyrelsen vil give en
tilbagemelding inden for 14 dage

Alle

