Stiftende Generalforsamling i
Selskabet for Kommunikation i Sundhedsvæsenet
Den 5. oktober 2016, 14.30 – 16.00
Sted:
Vejle Sygehus
Bygning S1, Auditoriet og Aula
Kabbeltoft 25
7100 Vejle

Referat
1.

Valg af ordstyrer: Søren Cold.

2.

Valg af referent: Anne-Mette Honoré Grauslund.

3.

Registrering af fremmødte.

4.

Valg af stemmetællere: Søren Cold, Ebbe Bjørn Carlsen og Maiken
Wolderslund vælges.

5.

Gennemgang af vedtægter, med følgende bemærkninger:
§ 2. ”et” fjernes.
§ 2.1.: Det diskuteres hvor bredt ”kommunikation” skal forstås.
Særligt betydningen af ordet ”professionel” drøftes i sammenhæng
med førstnævnte. Endvidere nævnes, om der i selskabets navn skal
stå ”indenfor” i stedet for ”i”.
Det besluttes at lade formuleringerne stå – kan evt. ændres på et
senere tidspunkt.
§ 2.2.: Ordlyden ændres til ”… med det mål at styrke professionel
kommunikation…”.
Det diskuteres om der også skal være et politisk ærinde med
selskabet, og hvorvidt dette skal fremgå af vedtægterne som et
formål.
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§ 4.: Det drøftes om næstformanden nødvendigvis skal være
sundhedsfaglig. Følgende synspunkter blev bl.a. fremlagt og
diskuteret: Kan der være en fordel i, at næstformanden har en anden
baggrund? Eller er det vigtigt, at ”ansigtet” ud ad til er
sundhedsfagligt? Derved kan næstformanden bedre træde fuldt og
helt i formandens sted, når denne er fraværende. Står selskabet ikke
med en større styrke indenfor det sundhedsfaglige felt, ved at såvel
formand som næstformand er af sundhedsfaglig baggrund?
Der stemmes ved håndsoprækning om, hvorvidt næstformanden skal
have en sundhedsfaglig baggrund. Der stemmes ja til nuværende
formulering i vedtægterne § 4.
5/2-forholdet af selskabets medlemmer (sundhedsfaglige vs. anden
faglig baggrund) drøftes. Ændres ikke.
Det drøftes hvor stor mødeaktivitet suppleanterne skal have. Skal de
deltage i alle møder? Der er enighed om, at formuleringen ikke er helt
skarp på nuværende tidspunkt. Det besluttes, at det er noget
bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om, på et af de kommende
møder.
§ 5: ”skriftlig” udelades.
§ 6: Budgetstart i 2017.
(De besluttede formuleringsændringer er rettet i vedtægterne).
6.

Afstemning om vedtægter. Vedtægterne godkendes med de under
punkt 5. anførte bemærkninger.

7.

Valg af formand. Jette Ammentorp er opstillet. Jette Ammentorp er
valgt.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter præsentation af de opstillede
kandidater afholdes afstemning. Følgende er valgt (nævnt i vilkårlig
rækkefølge):
Juliane Dinesen
Lilli Sørensen
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Marianne Jensen
Marianne Lau
Annegrethe Nielsen
Helle Petersen
9.

Valg af suppleanter. Følgende er valgt (nævnt i vilkårlig
rækkefølge):
Marie Louise Kimper-Karl
Jens Kristian Pedersen

10.

Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren Cold er opstillet. Søren
Cold er valgt.
Maiken Wolderslund foreslås som revisorsuppleant. Maiken
Wolderslund er valgt.

11.

Eventuelt. Kontingentets størrelse drøftes. 250 kr./person? Mulighed
for afdelingskontingent? Det nævnes, at beløbets rimelighed kommer
an på hvad man får for medlemsskabet. Er der eks. 2 årlige møder
med i prisen, kan et lidt højere medlemskontingent tolereres. Det
besluttes at overlade kontingentfastsættelse til bestyrelsen.
Det berøres endvidere kortvarigt, hvornår pressen skal kontaktes
vedr. selskabets stiftelse.

(Anne-Mette Honoré Grauslund, Fysioterapeut, cand.scient.san., Enhed for
Sundhedstjenesteforskning)
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