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 14. marts 2010 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i DSPAC 25.01.2010  kl. 11-16, 
Teilumbygningen, Rigshospitalet 

 

 
Tilstede: Karsten Nielsen (KN), Ben Vainer (BV), Rikke Hagemann-Madsen (RHM), Marianne Waldstrøm (MW), 

Eva Løbner Lund (ELL) og Lise Mette Rahbek Gjerdrum (LMRG). 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 14.12.09 på Århus Sygehus. 
    Referat godkendt. 

2. Aktivitetslistegennemgang 
 Listen gennemgås og opdateres. 

3. Økonomi 
    MW præsenterer årsregnskabet, som har et underskud på 17.510 kr. Dette skyldes omfordeling af 

selskabets aktiver ved udbetaling af engangsudgift til Uddannelsesudvalget.  

4. Årsmøde 2010 
• De indkomne abstracts redigeres og kategoriseres. 42 skal fremlægges som postere i seks 

sessioner. De resterende 12 skal præsenteres som emnerelaterede- eller frie foredrag.  
• Chairmen til poster- og foredragssessioner foreslås. Disse kontaktes snarest af BV. 

• Udgifter i forbindelse med trykning af abstracts i APMIS ligger på ca. £ 1600.  

• FYPA uddeler en præmie på 1000 kr. til bedste forslag til FYPA logo. 
• Der er 3 på valg i FYPA´s bestyrelse. ELL ønsker genvalg som formand. 

5.  Generalforsamling 2010 

• Lise Grupe Larsen spørges af KN, om hun ønsker at være dirigent under GF. 

• LMRG laver udkast til foreløbig GF dagsorden. 

• Dansk Molekylær Patologi Gruppe får tid til præsentation af gruppens formål. 
• Gennemgang af vedtægtsændringer udsættes. 

• Udkast til Formandens beretning for 2009 gennemgås og kommenteres. KN tilretter og sender til 
LMRG senest den 15. februar. Alle udvalgs beretninger skal sendes til LMRG. 

• LMRG sender dagsorden og beretninger til HH. Disse skal foreligge på hjemmesiden senest den 
25.februar. Reviderede regnskaber og endelig dagsorden udsendes sammen med indkomne 
forslag én uge før GF. 

• RHM, som er på valg, ønsker ikke at genopstille. Mikkel Eld er mulig kandidat og spørges af KN. 
BV og LMRG er på valg og ønsker genvalg. IT-udvalg, UFK og UU spørges, om medlemmer er 
på valg/genvalg.  
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6. Uddannelse 
Alle inspektorrapporter rundsendes i bestyrelsen og videresendes til UU. 

7. Hjemmeside 
BV har holdt møde med David Nodal fra Bergsli.dk & Creative Passion. BV præsenterer deres tilbud 
for hjemmesiden. Forslaget accepteres og inden næste bestyrelsesmøde overvejer alle hvilke krav og 
ønsker vi har for den nye hjemmeside. 

8. Kommissorier 
BV præsenterer forslag, der gennemsås og tilrettes. 

9. Meddelelser og evt.  
• SST har henvendt sig til KN, da der foreligger en ny bekendtgørelse vedr. brug af medhjælp til 

sundhedsfaglig virksomhed, f.eks. opgaveglidning mellem læger og bioanalytikere. Styrelsen 
ønsker, at DSPAC tager stilling til, om selskabet vil definere standarder indenfor området. Der 
indrykkes notits på hjemmesiden og opgaven tildeles UFK. 

• MW fortæller om arbejdet i arbejdsgruppen vedr. screening i SST.  

• DSPAC afslår forespørgsel fra østrigsk filminstruktør om at anbefale en dansk patologiafdeling til 
medvirken i dokumentarfilm om obduktioner. 

 

10. Næste møde 
9. marts 2010 på Rigshospitalet kl. 11-16 
9. april 2010 konstitueringsmøde på Rigshospitalet kl. 12-18 

 
Med venlig hilsen  
 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


