Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening

Mandag d.13. maj 2013, kl. 9.30 -15
Afholdes i dbio RegionSyddanmarks kontor
Lumbyvej 11, Indgang D, stuen t.h. Odense C
http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=lumbyvej+11%2C+5000&from=

Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Schou (MS), Rikke Andersen (RA), Jette Christensen (JC),
Marianne Lidang (ML) og Susanne Nielsen (SN)
Referat
1.

Konstitution af bestyrelsen.
 Bestyrelsen fortsætter som tidligere, mens Pias opgaver fordeles. Pia Fuursted skal stadig
stå på mialliste, da hun fortsætter som webmaster.
 Rikke: Opdaterer medlems- og mail liste, udsender nyhedsbrev og er foreningens
kontaktperson.
 Marianne S: kontakt til udstillere.
 Pia forsætter som webmaster og opdaterer kontaktpersoner og undervisernetværk på
siden

2.

Valg af referent: SN

3.

Godkendelse af dagsorden: godkendt

4.

Økonomi (Jette): Regnskab er opgjort med pænt overskud og intet udestående.

5.

Evaluering af temadag, generalforsamling og årsmøde 2013.
Gode evalueringer med generel tilfredshed, men desværre nedgang i deltagere til årsmødet
lørdag.

6.

Hjemmesiden (herunder månedens case og gode ideer til layout og indhold)
1. Mappe til kurser/quateeksamen på hjemmesiden
2. Månedens case, som sendes til Pia.
 Juni/juli. : Marianne L
 August/sept., januar: Dorthe
 Oktober, februar: Marianne S
 November, marts: Susanne
 April, december: Jette



Maj: Rikke

7.

Endelig planlægning af urinvejskursus
 program
 praktiske opgaver.

8.

Planlægning af årsmødet 7.-8. marts 2014
 DE booker lokale i Odense
 Tema: Faldgrupper ved væskebaseret cytologi. Forslag til foredragsholder: Mina Desai,
Manchester. (DE kontakter evt sponsor og MD)
 Årsmøde - forslag til indlæg:
o DKLS´s nye indikatorer samt afvigelser. 20 min (DE)
o Hvad er evidensen mht valg af HPV test? 45 min. Professor Elsebeth Lynge (ML)
o Interstitielle lungesygdomme. Elisabeth ? 45 min. (MS)
o BAL væsker i forb. med. Institielle lungesygdomme v. Karen Ege Olsen 30 min. (ML)
o Næste generation af HPV vaccinen og status for aktuel vac. v. Ole Mogensen. 20-30
min. (DE)
o Brystkræftscreening og dens konsekvenser. Cand. psyk. Julie Mouritzen 30 min.
(RA)
o Holdbarhed af sædceller i forbindelse med voldtægts ofre. Astrup 30 min. (DE)
o Humor i forb. forandringsprocesser. Rune Green 45 – 60 min. (JC)

9.

Overordnet planlægning af kommende DC arrangementer:
 QUATE Aptitude test november 2014
 Luftvejscytologi kursus i 2015 evt også 2014.
 EFCS Tutorial i Danmark i 2016. MS undersøger om mulighed for bookning af lokaler en
hel uge.

10. Næste nyhedsbrev
 Urinvejskursus 19. og 20. august, endelige program. Sidste kursus vedr. urinveje.
Tilmeldingsfrist 3.juni. 2013 til Marianne Schou på mail: marimart@rm.dk Husk at se
hjemmesiden.
 Næste temadag og årsmøde 7.-8. marts 2014.
11. Orientering om Styregruppemøde i DKLS 2. maj 2013.
Næste rapport udkommer i juli.
12. Forslag til andre bestyrelsesopgaver i det kommende år.
 Opgørelse over specialefordeling og mikroskopikompetencer i DK
 Opsigelse af autorisation i forb. med fratrædelse fra faget.
13. Eventuelt
 Tid og sted for næste møde 31.10 kl 9.30 – 15 i Odense

