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1. Valg af dirigent 

Charlotte Myhre blev valgt.  

 

2. Valg af referent 

Rikke S. Tronhus blev valgt 

 

3. Stemmetællere 

Der var enighed om at afstemning foregik ved håndsoprækning. Stemmetællere vil blive valgt hvis det 

skønnes nødvendigt.  

 

4. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

5. Godkendelse af forretningsordenen 

Godkendt 

 

6. Formandens beretning 

Beretning er har været tilgængelig på hjemmesiden (foreslået sidste år) i en lille uge. Dette vil være praksis 

fremover. 

Formanden fremlagde beretningen. Som kan findes på hjemmesiden.  

Visioner 2017 var følgende: 

 Forstyrrelsen skal fortsætte. Vi har udfordringer omkring økonomien, da det er svært at få 

annoncører.  

 Det faglige selskab vil gerne støtte dannelse af netværk. Dette kan også være internationale 

netværk, hvor man via det faglige selskab kan søge DSR om midler til støtte.  

 Landskonferencen 2018: 2017 har lavt deltagerantal. Bestyrelsen tager det til efterretning og 

overvejer formen og kadence på landskonference 

Beretningen blev godkendt.  



 
 

 

7. Regnskab og budget: 

Kassereren fremlagde regnskab, som blev godkendt.  

Kassereren fremlagde budgettet, som blev godkendt. Samtidig blev det taget til efterretning 

 At indtægterne fra udstillere på 27.000 kr. til landskonference er for optimistisk.  

 Om Forstyrrelsen med fordel kan være elektronisk. Det er der delte meninger om.  

 

8. Fastsættelse af kontingent 

250,40kr. = 313 kr. inkl moms. Bestyrelsen har ingen intention om at det skal ændres. Og der er ingen 

yderligere kommentarer. 

Kontingentet fastholdes. Vi skal overveje om studerende kan få rabat.  

 

9. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag.  

Spørgsmål fra nyt medlem: hvordan foregår rekruttering og reklame for selskabet? 

Vi reklamer via hjemmeside, facebook og linkedin. Selskabet inviteres med til generalforsamlinger med en 

stand. Har nogen gange deltaget. Der er lavet flyer i forbindelse med Forstyrrelsen.  

Forslag: læg programmet på Facebook, og send det til de forskellige uddannelser. Man skal vide at 

selskabet eksisterer for at melde sig ind. Bestyrelsen kan oplyse at programmet har været på Facebook, 

men der kunne være andre grupper på Facebook, som kunne være relevante.  

Der opfordres til at medlemmerne også husker at gøre reklame hos kolleger.  

Der opfordres til at bestyrelsen kontakter DSR med henblik på at synliggøre de faglige selskaber på 

hjemmesiden, og i det hele taget understøttes mere. 

 

10. Valg til bestyrelsen 

5 medlemmer på valg i år 

 Britt Borregaard (Næstformand) 

 Tina Nielsen (Kasserer) 

 Charlotte Myhre  

 Julie Maria Duval Pedersen 

 Mette Damkjær Syse (suppleant) 

 



 
 

Charlotte Myhre og Mette Damkjær Syse er ikke på genvalg.  

 

Birgitte Lerbæk har indsendt ansøgning om at blive indvalgt i bestyrelsen.  

Følgende vælges (udvalg) til bestyrelsen:  

 Britt Borregaard (Næstformand) 

 Tina Nielsen (Kasserer) 

 Julie Maria Duval Pedersen 

 Birgitte Lerbæk 

Der opfordres til at stille op som suppleanter. 

Jeanette Rasmussen fra region hovedstaden stiller op og vælges. 

Dermed er bestyrelsen fuldtallig.  

Formanden takker de afgående medlemmer for godt samarbejde. 

 

11. Valg af revisorer 

DSR er vores revisorer 

 

12. Evt. 

Intet yderligere til evt.  

 

 


