Udskrevet 13-10-2014

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 10. september 2014 fra 10.00 -15.30
Mødet afholdes i Laboratoriecentret, Vejle Sygehus lokale L130, 2. sal.
Ring 7940 6578 og jeg kommer og lukker jer ind og viser vej 

Dagsorden
1. Valg af referent: Susanne
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi (Jette). Saldo gjort op og ingen restancer. Regning til Quateeksamens deltagere
fremsendes efter sidste tilmeldingsfrist.
4. Hjemmesiden: Pia arbejder på ny skabelon.
a. Forslag om at nyeste SST. anbefalinger og DKLS rapport kommer på forsiden. Forslag
om opdeling af links med hovedoverskrifter.
b. Forslag om mulighed for at medlemmer kan ændre egen mailadresse på
medlemslisten.
c. Opdatering af kontaktpersonliste: hver især tager sin egen region. SN tager også
hovedstaden
d. Til Pia: Undervisernetværks listen slettes
5. Endelig planlægning af QUATE eksamen d. 27. oktober 2014
3 hjælpere (Dorthe, Susanne og Rikke) mødes kl. 8 på Via.
Forplejning: Via´s kantine leverer hel dags forplejning til 177 kr/person. Dorthe bestiller til
18 personer.
Hotelværelse (1 nat) til Mina Desai og Nick Dodding (dobbeltværelser) bestilles af Rikke.
Brev til deltagere om billedlegitimation og at eget mikroskop kan medbringes. Der findes
OK Olympus mikroskoper. Der sendes en faktura vedr. Quate deltagelse til afdelingen. Der
vedhæftes parkeringstilladelse, som skal søges inden ankomst. Sammen med brevet
sendes planen over eksamensprogram.
DE sender program til SN, som skriver brev og sender det til RA senest 16.9.14 så det kan
sendes til deltagerne.
6. Programlægning af Årsmødet 2015
7. Planlægning af Kursus i luftvejscytologi august 2015
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Udkast til program (SN)
Kliniker Asbjørn Høegholm (SN) + bioanalytiker Ålborg
klassifikationer
Laboratorieteknik, Cytologi og histologi (forslag til oplægholdere Henrik Hager, MS, PS og
eller SN)
Bookning af lokale ved MS
8. EFCS Tutorial 2016 (Dorthe). Kursussted er ændret til Hotel Legoland i Billund.
9. Spørgeskema udsendt til undervisernetværket (Dorthe). Maj Liv er kontaktet vedr.
evaluering af europæiske cytologiske læringsplatform via EACC
10. Orientering om DKLS (Dorthe & Jette). To ud af ni indikatorer (4 og 9) kommer ikke med i
DKLS rapport 2013. Styregruppen arbejder videre med datagrundlag.
11. Næste nyhedsbrev (Susanne & Rikke)
12 tilmeldinger til Quate.
Årsmøde 6- og 7. 3.15 med temadag fredag om lymfeknudediagnostik mhp normale og
metastaser samt spændende blandet årsmøde program lørdag
Kursus i luftvejscytologi august 2015.
12. Evt.
a. Tid og sted for næste møde: 13. januar 2015.
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