Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab
17 marts 2015 kl 10.00
Restaurant Zeleste
Store Strandstræde 6
1156 København

Deltagere: Annika Langkilde (AL), Kristina Rue Nielsen (KRN), Lars Peter Larsen (LPL), Thomas Vejborg
(TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht-Beste (EAB)
Dagsordenspkt.

Opgaver /”hvem
har aben”

1. Valg af referent
LPL valgt.
2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
AL gennemgik referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Ansøgning fra msk.
Rad blev gennemgået for de nye bestyrelsesmedlemmer, og baggrund for
diskussion på GF.

3. Opfølgning fra generalforsamling 2015
a. Konstituering af bestyrelsesposter:
 Næstformand: Elisabeth Albrecht-Beste
 Sekretær: Thomas Vejborg
 Kasserer: Thomas Bjerre
 Uden portefølje: Lars Peter Larsen

b. Meddele til ESR, webmaster og medlemsblad om de nyvalgte til
udvalg
4.
5. Formandens meddelelser
 Er blevet kontaktet af European Society of Cardiac Imaging (ESCR).
De ønsker at få oplysninger/ kontakt til radiolog i DK, som led i
forberedelse til kongressen: Cardiac imaging 8. -10. Oct. TB vil tage
kontakt til Christin Isaksen, Silkeborg Regionshospital, om hun vil
være kontaktperson i DK.
 ESR vil i løbet af 2016 åbne en ”Kongreskalender”, hvor de
forskellige subspecialer og nationale selskaber kan oplyse om fremtidige
møder og kurser
 I-guide
ESR forventer at publicere deres egne guidelines i løbet af 2016, og som

KN

TB

offentliggøres ved ESR 2016.
Bestyrelsen bør overveje om vi skal have en repræsentant fra ESR til at
fortælle om dette arbejde på årsmødet januar 2016.
Desuden skal den nye bestyrelse i den forbindelse tage stilling til om vi
skal deltage /abonnere på / lave reklame for disse guidelines (pris?, skal
vi købe national abonnement ? etc ?)

Alle

6. Næstformandens meddelser
Intet nyt

7. Sekretærens meddelelser



LPL
Der har i forbindelse med ECR 2015 været afholdt møde vdr.
Structured Repport. Vi skal forsøge at få fat på referat fra dette
møde.
LPL vil fremsende ”to do” liste for sekretær til TV

8. Kassererens meddelelser
KN orienterede kort om foreningens økonomi, og oplyste, at hun vil
sørge for det praktiske i forhold til at overdrage kassererposten til
Thomas B.

KN

9. Bestyrelsesmedlem uden porteføljes meddelelser
Intet

10.

Evt.
KN informere om status for Martins arbejde med den nye DRShjemmeside. Der aftales, at han udarbejder forslag til layout, struktur
etc. til næste bestyrelsesmøde i april 2015

11. Næste bestyrelsesmøde
Vi aftaler næste møde til 28. April 2015 kl. 10 i København.

KN

KN

