
Referat fra bestyrelsesmøde fredag, den 21. maj 2010
 

 
Til stede:      Helle Hjorth Johannesen, Birgitte Svolgaard, Annette Bergmann, Lisbeth Røhl, Jon

Asmussen, Michael Bachmann, Hanne Nellemann
 
Dagsorden
1.     Valg af dirigent
2.     Valg af referent
3.     Godkendelse af referat fra sidste møde (se hjemmeside)
4.     Kommunikationsstrategi internt i DFOR’s bestyrelse
5.     Planlægning af efterårsmøde 2010

-  Udformning af endeligt program spec. Foredragsholdere
-  Udformning af reklamemateriale

6.     Artikel om opfølgning af lungeinfiltrater
7.     Netværk af radiologer i DMCG’er?
8.     Næste mødedato
 
Ad 1
Ordstyrer: Helle
 
Ad 2
Referent:  Hanne
 
Ad 3
Birgitte Svolgaard tilkendegiver ønske om valg af næstformand i tilfælde af fravær af formand. Helle
Hjorth Johannesen vælges hertil.
 
Ad 4
Der opfordres til, at alle medlemmer tjekker hjemmesidens mailadresse og telefonnumre og meddeler evt.
rettelser til Helle.
Der opfordres endvidere til hurtig tilbagemelding med tilkendegivelse af deltagelse ved mødeindkaldelser.
Helle efterlyser endvidere billeder og indlæg til hjemmesiden.
 
Ad 5
Det endelige program for Årsmødet 10. september 2010 foreligger nu med foredragsholdere. Der vil blive
lavet posters med programmet, og disse vil blive sendt til radiologiske, hæmatologiske og onkologiske
afdelinger i Danmark. Mødet vil blive afholdt på Hotel Imperial i København.
Sidste tilmeldingsdato 23. august 2010.
Programmet er endvidere sendt til DRS til annoncering heri.
Der vil være mulighed for posters, deadline for abstracts hertil 20. august til Lisbeth Røhl. Posters følger
fortrinsvis med onkoradiologisk indhold, men andre sygdomsgrupper kan også medtages.
Lisbeth oplyser endvidere, at Dansk Forening for Onkoradiologi som underafdeling i Dansk Medicinsk
Selskab er berettiget til tilskud på 10.000,- kr. til invitation af udenlandske foredragsholdere ved fremtidige
møder.
 
 
 
Ad 6
Det er ikke muligt at foretage vurdering af vedlagte artikel om opfølgning af lungeinfiltrater, idet artiklen
ikke har været tilgængelig på Web-site for de fleste af mødedeltagerne.
Vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde.
 
Ad 7
Der er ønske om kendskab til radiologer i diverse DMCG-grupper med indlæg på hjemmeside. Birgitte
Svolgaard vil starte herpå.
 



Ad 8
Der er planlagt generalforsamling umiddelbart efter Årsmødet 10. september 2010.
Næste bestyrelsesmøde planlagt til 12. december 2010, kl. 10.30 på Herlev Sygehus, Radiologisk Afdeling.
 
Ad 9
ICIS’ årsmøde 2011 er planlagt til afholdelse i København i oktober, hvorfor der til næste år ikke vil blive
afholdt årsmøde i Dansk Forening for Onkoradiologi.
Programmet for Årsmødet 2010 vil via Michael Bachmann blive sendt til medlemmer af DRS på mail.
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