Generalforsamling
Onsdag den 25. februar 2020, Odense Universitetshospital,
Indgang 93, lokale 1 og 2 kl. 12.15-13.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Valgt er Karin Piil, Rigshospitalet
2. Valg af referent: sekretær Anne Dichmann Sorknæs, OUH, Svendborg Sygehus
3. Valg af 2 stemmetællere, som ikke må være kandidater til personvalg. Udeladt, da der ikke bliver
valg med afstemning
4. Formandens beretning drøftelse og godkendelse ved formand Karin Brochstedt Dieperink (Se
hele Karin Brochstedt Dieperinks beretning på hjemmesiden):
I 2019 har bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder
Vi ønsker stor åbenhed i selskabet:
-

Referater fra Bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden
Sociale medier prioriteres
Nyhedsbreve x 2 årligt

Forskellige muligheder for uddannelse i FFS:
-

Diplommodul på UCL i Vejle
Endags (månedligt), tredages (x 2-3 årligt), opfølgnings (månedsligt) -og
opgraderingskurser (x 2-3 årligt) på OUH, Svendborg Sygehus

Selskabet afholder årligt: Masterclass og temadage
Familiesundhed på den forskningsmæssige dagsordenen – fået oprettet det tværfaglige ”Family
focused healthcare research Center (FaCe)” d. 10. januar 2020
6. Nordiske familiekonference afholdes i juni 2020 i Stavanger
IFNA 2021 – afholdes i Juni i Dublin
Planlagt temadag ”Det korte møde” d. 29.9.20 (tilrettelæggere Barbara Voltelen, Anne D. Sorknæs,
Hanne Agerskov)
Beretning fra hvert af de fire hovedområder
Beretning godkendt ved applaus

6. Fremlæggelse af årsrapport og regnskab: v/Mahdi Shamali og Barbara Voltelen
Der er 126 medlemmer i DSFS

Fremlæggelse af regnskab. Regnskab godkendt ved applaus.

7. Fremlæggelse af budget v/Mahdi Shamali og Barbara Voltelen: Budget godkendt

8. Behandling af indkomne forslag a. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være skriftlige og formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen:
Ingen indkomne forslag

9. Fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år.
Bibeholder nuværende kontingent på 300 kr.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget er for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Forslag til kandidater skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. De skal
være skriftlige ved brev eller mail.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorthe Nielsen: Ønsker ikke genvalg
Hanne Konradsen: Ønsker ikke genvalg
Anita Beck Andersen: Udtræder af bestyrelsen
Anne Brødsgaard: genopstiller - genvalgt
Karen Funderskov: genopstiller - genvalgt
Anne Møller Clausen: Nyvalgt til bestyrelsen. Webredaktør. Ansat på Hæmatologisk
afdeling OUH
Jette Marcussen: Nyvalgt til bestyrelsen. Ansat på UCL
Vibeke Stubbings: Nyvalgt til bestyrelsen. Ansat som Forskningssygeplejerske på
Epilepsihospitalet Filadelfia.

11. Valg af revisor a. Valget er for et år, genvalg kan finde sted. Lars Thrysøe ønsker ikke genvalg.
Nyvalgt: Birthe Østergaard
12. Eventuelt: Ingen punkter under eventuelt

