Generalforsamling i Dansk Cytologiforening
Fredag d. 4. marts 2011 kl.16.30-17.30
Det store auditorium, Winsløwparken 15 1. sal, Odense Universitetshospital

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent. Preben Sandahl
Lovlig indvarsling af dagsorden
2. Beretning fra formanden
 200 medlemmer, 20 års jubilæum og 5 års bestyrelsesjubilæum
 Årsmøde 2010
o Fint med fordeling på fredag og lørdag
o Nedgang i antal tilmeldte til årsmødet lørdag, hvilket måske kan forklares ved problem
med manglende erstatningsfridag for lørdag
 Quate eksamen inkl. forelæsninger
o Godt med tiltag som workshop, hvilket kunne ses på detagerantal.
o Fremtidige behov for eksamen og kurser blev ikke afklaret, men fint hvis DC fortsat
følger udviklingen og tilpasser kursusvirksomhed derefter. Annoncering af kurser i god
tid, da kursusbevillinger ofte kun forekommer 1 gang årligt.
o Uafklaret hvor mange, der bliver honoreret for Quateeksamen
 Kompetencegivende efteruddannelse. Uddannelsesprogram for bioanalytikere og yngre
læger til oplæring på patologiafdelingerne er godkendt af DSPAC og præsenteres på
hjemmesiden.
 Repræsentationer i form af:
o DKLS ved Dorthe Ejersbo med Jette Christensen som suppleant
o SST´s arbejdsgruppe vedr. screening for livmoderhalskræft ved Susanne Nielsen og
Preben Sandahl
o Europæiske cytologisammenslutning ved Dorthe Ejersbo
 Arbejdsopgaver i det kommende år
o Ny hjemmeside
o Udbyde opdateringskursus
o Udvikling af kurser i non-gynækologi
o Fremtidsperspektiv for screening

o Ekstern kvalitetssikring af screening/cytologi evt i samarbejde med firmaer
o Etablering af faglige netværks- eller interessegrupper f. eks underviser-, faglige-,
netværk
Beretning godkendt
3. Beretning fra udvalg o.a.
1. Styregruppe for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening
Spændende at se udviklingen fra 2010 rapport i forhold til 2009.
2. Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for
livmoderhalskræft. Hovedkonklusioner fra høringsudkast ved Susanne Nielsen
3. EACC, The European Advisory Committee of Cytotechnology.
 EFCS Tutorial 6.-10. juni 2011 i Trieste. Midler kan evt søges i regionen via
kompetencemidler
 Finnålskursus i Sverige (13-17 juni 2011)
 36. Europæiske Cytologikongres i Istanbul, Tyrkiet 22. – 25 september 2011
Godkendt
4. Forelæggelse af revideret regnskab ved Jette Christensen
 Indestående 86.245,55 kr. 31.12.2010
Godkendt
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
A. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
§ 6 Bestyrelsen
Stk.1 Bestyrelsen består af seks medlemmer, der konstituerer sig selv med en formand, en
næstformand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 Mindst et af bestyrelsesmedlemmerne bør være en patolog, der er medlem af DSPAC og
mindst tre medlemmer skal være cytobioanalytikere - alle aktivt engageret i klinisk cytologi.
Stk.3 Umiddelbart genvalg af formanden kan finde sted to gange.
Stk.4 De øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg: tre i lige år og to i ulige år. Umiddelbart
genvalg kan finde sted to gange.
Stk.5 Bestyrelsen holder møde ca. 2 gange årligt. Beslutninger vedtages ved simpel
stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren udarbejder et referat,
der offentliggøres på www.dspac.org
Stk.6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse specielle opgaver.

Ændringsforslag 1
§ 6 Bestyrelsen
Stk.3 Bestyrelsesmedlemmer er på valg: tre i lige år og tre i ulige år.
Stk.4 Bestyrelsen holder møde 2 gange årligt eller efter behov. Beslutninger vedtages ved
simpel stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren udarbejder et referat,
der offentliggøres på www.dspac.org

Stk.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse specielle opgaver.
Ændringsforslag 2 trækkes af bestyrelsen
§ 6 Bestyrelsen
Stk.3 Bestyrelsesmedlemmer er på valg: tre i lige år og tre i ulige år. Umiddelbart genvalg kan
finde sted to gange.
Stk.4 Bestyrelsen holder møde 2 gange årligt eller efter behov. Beslutninger vedtages ved
simpel stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren udarbejder et
referat, der offentliggøres på www.dspac.org
Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse specielle opgaver.
På valg er ændringsforslag 1, mens ændringsforslag 2 trækkes af bestyrelsen med opbakning fra
tilstedeværende medlemmer
Resultat: Mindst 2/3 flertal for ændringsforslag 1, som dermed blev vedtaget
B. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Næstformand Marianne Lidang er på valg og er villig til genvalg. - genvalgt
Kasserer Jette Christensen er på valg og villig til genvalg - genvalgt
7. Valg af revisor
Preben Sandahl er på valg og er villig til genvalg. – genvalgt.
8. Eventuelt

