Referat af DSTMIS´s ordinære generalforsamling, d. 02. maj 2012

Tilstede: Pascal, Kim, Jens Byskov, Peter Furu, Annette, Poul-Erik, Lise, Jesper, Dorthe Westergaard, Kirsten Kock, Peter Ellekvist,
Lothar Wiese, Mette Vang Larsen, Trine David, Anne-Grethe Poulsen.
Referent: Jesper

1. Valg af dirigent.
Jens Byskov vælges. Konstaterer at GF er indkaldt rettidigt. Dog blev årsregnskabet ikke medsendt.

2. Formandsberetning 2011-2012.
Kim David fortæller om bestyrelsens arbejde med at arrangere European Congress on Tropical Medicine and International
Health 2013 (ECTMIH2013.dk), som skal forgå i København fra 10-13. sep. 2013.
Selskabet har fået nyt logo og ny hjemmeside.
Formandsberetningen godkendes.

3. Årsregnskab.
Lise gennemgår regnskabet. Selskabet har ca. 150.000,- på kontoen, som vil blive brugt på forberedelserne til kongressen
ECTMIH2013.
Regnskabet godkendes af GF og af revisor Peter Furu, dog med anbefaling fra revisor om:
- at regnskabet udsendes 14 dage før GF næste år
- at bestyrelsen udfærdiger et budget for kommende års aktiviteter
- at selskabet administrerer sit indestående via en gebyrfri netbankkonto
- at udlæg og udgifter afregnes med kassereren inden for samme regnskabsår
- at indkaldelser fremover bliver rent elektroniske, da selskabet har en stor udgift til porto og administration hos
Lægeforeningen

4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes

Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed
CSS, Bygning 9, Øster Farimagsgade 5, 1014 København N, e-mail adresse: post.til.jesper@gmail.com

5. Forslag til vedtægtsændringer.
GF stemmer for ændringerne, som foreslået af bestyrelsen, dog under forudsætning af at medlemmer, der beder om det fortsat
kan modtage indkaldelser mv. pr. post.
GF er ikke beslutningsdygtig qua 2/3 af medlemmerne ikke er tilstede. Ændringsforslaget vil derfor blive rundsendt til alle
selskabets medlemmer, og vedtages hvis 2/3 af tilbagemeldingerne er positive ihht. de gældende vedtægter.

6. Rapport fra selskabets repræsentanter i:
• The European Federation of Societies of Tropical Medicine and International Health
Pascal: Samarbejdet drejer sig primært om kongressen ECTMIH2013.
• Organisationen af lægevidenskabelige selskaber
Kim og Pascal: Ikke meget nyt fra LVS efter navneskiftet fra Det Medicinske Selskab

7. Indkomne forslag fra selskabets medlemmer.
Ingen indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen.
Valgperioden udløber for bestyrelsesmedlemmet Flemming Konradsen, der har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille.
På valg er ligeledes begge suppleanter, både Lise Jensen og Jesper Kjærgaard ønsker at genopstille.
Valg af revisor, Peter Furu har mod på at genopstille.
Peter Furu genvælges som revisor.
Lise Jensen og Jesper Kjærgaard vælges til bestyrelsen. Annette Olsen og Torsten Roed vælges til suppleanter. Torsten vælges in
absentiam.
Tak til Flemming for arbejdet i bestyrelsen og velkommen til de to nye suppleanter.

9. Eventuelt.
Intet under evt.

Refereret med venlig hilsen
Jesper Kjærgaard, Sekretær DSTMIS
Post.til.jesper@gmail.com
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