
Referat 
 
Bestyrelsesmøde i Samfundsmedicinsk Fraktion 
Tirsdag den 3. marts 2009 kl. 12.00 – 14.00 
Jægergården, lokale 2526, 2. etage, Århus Kommune 
 
Til stede: Berit Andersen, Dorte Qvesel, Ulrik Steen og Tine Larsen  
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Valg af referent 

Tine Larsen blev valgt til referent 
 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2008 
Godkendt uden bemærkninger 
 

4. Årsmødet for samfundsmedicinske læger (Hindsgavlmødet), herunder drøftelse af 
gradueret deltagergebyr 
Stor ros til Berit Andersen for et flot og veltilrettelagt program. 
 
Berit Andersen, Ulrik Steen og Henrik Hansen har ved et nyligt møde fordelt de praktiske 
opgaver i forbindelse med afholdelse af konferencen mellem sig og Arne Poulstrup. 
 
Et medlem ønsker kun at deltage i årsmødets første dag og har derfor forespurgt om muligheden 
for reduceret deltagerpris. Bestyrelsen besluttede, at det vil være muligt at deltage en enkelt dag 
på konferencen til en deltagerpris på 2000 kr.  
 
Berit Andersen oplyser, at der i forbindelse med annoncering og tilmelding til årsmødet har 
været et godt samarbejde med Ole Refstrup, Medlems- og kursusadministrationen i Dansk 
Selskab for Folkesundhed (DSFF). 
  

5. Henvendelse fra Foreningen af Yngre Samfundsmedicinere (FYSAM) 
FYSAM har tidligere fået positiv tilbagemelding fra Samfundsmedicinsk Fraktion i forhold til 
deres overvejelser om integrering i fraktionen. Fraktionen afventer nu FYSAM's endelige 
beslutning herom.  
 

6. Generalforsamling i Samfundsmedicinsk Fraktion 
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet på Hindsgavl i maj.  
 
Dagsorden for generalforsamlingen udarbejdes ved næste bestyrelsesmøde.  
 
Navneændring: 
Bestyrelsen ønsker navneændring til "Dansk Samfundsmedicinsk Selskab" for udadtil at 
signalere, at der er tale om et medicinsk selskab på lige fod med andre specialers. Ønsket herom 
forelægges ved Ann Lyngberg til godkendelse på næste bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for 
Folkesundhed (DSFF). Forslag om navneændringen vil herefter blive forelagt til afstemning på 
generalforsamlingen i Samfundsmedicinsk Fraktion.  



 
Vedtægtsændringer: 
Såfremt navneændring vedtages vil der være behov for konsekvensrettelser i fraktionens 
vedtægter.  
Bestyrelsen foreslår dertil flg. vedtægtsændringer:  

• Det tilføjes at formandsposten skal varetages af speciallæge i samfundsmedicin. 
• Bestyrelsen vælger består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og et menigt 

bestyrelsesmedlem. Sidstnævnte kan være en uddannelsessøgende læge. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer vælges blandt samfundsmedicinske speciallæger. Dertil 
vælges 2 suppleanter, hvoraf den ene skal være speciallæge i samfundsmedicin mens 
den anden kan være en uddannelsessøgende læge.  

 
Kontingent:  
Aktuelt opkræves der ikke særskilt kontingent til fraktionen. Ulrik afklarer med DSFF, hvor stor 
en andel der tilfalder fraktionen af det samlede kontingentet til DSFF. Derefter tager bestyrelsen 
stilling til, om det på generalforsamlingen skal foreslås at fraktionen fremover opkræver særskilt 
kontingent.   
 

7. Uddannelsesudvalget, herunder nyt om hovedkursus 
Kort orientering fra uddannelsesudvalgsmødet den 24. februar 2009. Referat fra mødet 
eftersendes.  
 
Kort orientering om status for hovedkursus. Formændene fra uddannelsesudvalgene i Dansk 
Selskab for Arbejdsmedicin og Samfundsmedicinsk Fraktions samt hovedkursusledere har 
afholdt planlægningsmøde den 24. februar 2009. Referat fra mødet eftersendes. 
  

8. Invitation af Foreningen af Kommunaltansatte Læger (FAKL) til næste bestyrelsesmøde 
Søren Krue og Vibeke Manniche, FAKL havde d.d. forfald til fraktionens bestyrelsesmøde. Det 
aftales, at de inviteres til at deltage i fraktionens næste bestyrelsesmøde til en drøftelse af pkt. 7 
jf. referat fra fraktionens bestyrelsesmøde den 16. december 2008. 

 
9. Evt. 

Der ønskes et selvstændigt logo for Samfundsmedicinsk Fraktion / Dansk Samfundsmedicinsk 
Selskab. Dette vil blive drøftet i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.  
 
Næste møde: Onsdag den 22. april kl. 16.30 – 18.30 i Center for Folkesundhed, Regionshuset 
Århus, Olof Palmes Allé 15. 
 
 
Tine Larsen 
Referent 

 
 
 


