Referat af DSKFNMs generalforsamling i Kolding d. 12.9.2014
1. Lars Friberg (Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler) blev valgt til dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formand Jørn Theils beretning. Han supplerede den udsendte beretning, med en tak til det
afgående bestyrelsesmedlem Malene Fischer, der erstattes af Læge Marie Foss Øbro
(Rigshospitalet). Jørn Theil demonstrerede den nye hjemmeside, der snart går i luften og
omtalte specialeplanen, revision af målbeskrivelsen, 4-års reglen for yngre læger. Formandens
beretning blev godkendt.
3. Beretninger fra Kursusledelserne: beretningerne fra Hovedkursusudvalget og
Efteruddannelsesudvalget blev godkendt. De kan læses på hjemmesiden.
4. Referaterne fra virksomhederne i de Lægevidenskabelige Selskaber kan læses under
formandens beretning. Denne beretning samt beretninger fra European Association of Nuclear
Medicine, Union Européenne des Médicin Spécialites, Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og
Nuklearmedicin samt fra World Federation of Nuclear Medicine and Biology blev alle godkendte
og kan læses på selskabets hjemmeside.
5. De reviderede regnskaber for DSKFNM og EUV blev begge godkendte.
6. Kontingenterne for det kommende år forbliver uforandrede.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formanden Jørn Theil afgik efter 4 års tjeneste. Som ny
bestyrelsesformand valgtes Anni Morsing, Aarhus. Jenny Rahbek (Herlev) og Jacob Madsen
(Rigshospitalet) var på valg og blev begge genvalgt.
8. Valg af revisorer: Begge revisorer Niels Vinberg og Jens Otto Lund afgik. Som ny revisor blev
valgt Bente Sonne (Næstved).
9. Valg af delegat til EANM: Susanne Rasmussen afgik. Som ny delegat blev valgt Lars Thorbjørn
Jensen (Herlev).
10. Valg af bestyrelsesmedlem til Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (SSCPNM).
Andreas Kjær og Jens Bülow afgik. Lars Jelstrup (Aalborg) blev valgt. Der blev ikke valgt en
suppleant.
11. Valg af delegat til World Federation of Nuclear Medicine and Biology. Susanne Rasmussen var på
valg og blev genvalgt.
12. Indkomne forslag fra medlemmerne. Der var ingen rettidigt ankomne forslag fra medlemmerne.
13. Eventuelt. Forslag om ændringer i selskabets vedtægter: Jørn Theil gennemgik forslagene, der
var udsendte med indkaldelsen til generalforsamlingen. De vigtigste ændringsforslag går på, at
man ansøger om medlemskab af foreningen on-line på den nye hjemmeside. Som noget nyt
stiller bestyrelsen forslag om, at alle DSKFNMs regnskaber og anden økonomisk virksomhed
(herunder lærebog) revideres af et autoriseret revisionsfirma og herefter kommer til
godkendelse på DSKFNMs generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen vælge en
intern revisor blandt medlemmerne, der skal monitorere regnskabet og vurdere om brug af
midler er i overensstemmelse med vedtægterne. Endeligt som nye punkter, at bestyrelsen har
ansvar for at hjemmesiden er i drift og tilgængelig og at driften heraf kan uddelegeres til en
tredjemand, samt at bestyrelsen kan udforme regler for brugen af medlemssiden og at
kommunikation med medlemmerne overvejende sker elektronisk.
Da vedtægtsændringer forudsætter mere en halvdelen af medlemmerne er tilstede ved
generalforsamlingen, hvilket ikke var tilfældet, kunne de ikke vedtages. Der blev ved
håndsoprækning vist en positiv stemning for forslagene, hvorfor bestyrelsen besluttede at

spørgsmålene skal søges vedtaget ved en senere generalforsamling, hvor de kan vedtages ved
simpel stemmeflerhed. Denne extraordinære generalforsamling vil finde sted i forbindelse med
DSKFNMs møde sammen med Dansk Radiologisk Selskab januar 2015 i København. Indkaldelse
følger.
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