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------------------------------------------------------------------------------Dagsorden

Referat

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde,
28-11-2017

Referatet godkendt.

2. Nyt fra vores kasserer og udnævnelse af ny
kasserer.

Den tidligere kasserer (ES) har af personlige årsager trukket sig fra aktivt
arbejde i bestyrelsen.
Pr. 01-02-2918 har man derfor i bestyrelsen besluttet, at Niels Kolthoff (NK)
overtager funktionen som kasserer i DRO.
Funktionen overtages frem til generalforsamlingen i maj/juni 2019, hvor
bestyrelsen næste gang er på valg.

3. Udnævnelse af ny repræsentant til FAPS

PR: Marc Hansen er som repræsentant for FAPS valgt for en ny 2-årig
periode.

4. Modernisering, status

PR samt NS orienterer:
Efter forarbejde med input til moderniseringen af området Praktiserende
Radiologer blev der i december 2017 dannet arbejdsgruppe med deltagelse af
bl.a. PR og NS. Efter udarbejdet kommissorium er de indkomne
moderniseringsforslag behandlet i gruppen.
Sidste mødedag 24-04-2018.
Udarbejdet rapport med konklusioner er videresendt til FAPS med forventet
afslutning af forløbet i august 2018.

5. Rud Pedersen

PR: Der er aftalt nyt fællesmøde den 30. april 2018.
Aftalt, at PR forespørger FAPS, hvad der i Moderniseringsforløbet kan
orienteres om til mødet med Rud. Pedersen.
Samarbejdsaftalen med Rud.Pedersen er forlænget uændret.

6. Planlægning af Generalforsamling (GF)
2018

Ugeskrift for Læger har redaktionel deadline 01-05-2018 for udgaven til
udgivelse 14-05-2018. GF kan derfor afholdes 4 uger senere. Desuden skal
indkaldelsen opslås på DRS’ hjemmeside.
Det besluttes, at GF 2018 afholdes tirsdag, den 12. juni 2018 på adressen
Stockholmsgade 55, 2100 København Ø. med start kl. 16.30.
Med hensyn til revision af regnskabet forud for GF, besluttes at få dette
revideret eksternt mod honorar.

TM: UEMS. EDiR har i 2017 haft cirka 1100 eksaminanter. Danske radiologer
med netop overstået uddannelsesforløb opfordres til at tage denne eksamen,
hvis papir er gældende i alle EU-lande.
Økonomien i UEMS er stærkt forbedret efter indførelse af den nye fordelingsnøgle for kontingentbetaling mellem landene. Der er ikke længere likviditetsproblemer.
7. Eventuelt

NS: Hvilke tiltag og relevante beslutninger for specielt danske radiologer tages
i UEMS, Radiology Section?
TM: Der henvises til referaterne fra møderne i Radiology Section på
hjemmesiden http://www.uemsradiology.eu/meetings-.aspx
TM fremkommer senere med orientering.
NS: Orienterer om mulige kandidater til DRO’s bestyrelse i forbindelse med GF
med bestyrelsesesvalg næste år (2019).
NS har kontaktet kandidaterne, som begge er hospitalsansatte speciallæger i
radiologi.

Mødekalender

Aalborg, den 29. april 2018
--------------------------------------------------Thomas Mandøe, sekretær.

Næste møder: Generalforsamlingen, se pkt. 6.

