18. August 2021
Agenda – 24. Aug 2021
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
2. Økonomi. Kasper
Gennemgang af årsrapport:
•
•
•
•
•
•
•

39000 i aktiver som er forudbetalt til forsikringer
Udgifter til PR, rejser og møder er faldet drastisk grundet nedlukning og
forsamlingsforbud ifm C-19
Alle udgifter ifm konferencer og rejseudgifter for 19-20 lå under rejseudgifter,
herunder udenlandske underviseres rejseudgifter, heraf det høje tal
Kontingents indtægter ser større ud for 19-20 da alle indtægter ifm kursusafholdelse
ligger på denne post, og vi ingen kurser har holdt 20-21
Forsikringsudgifter ser højere ud for 19-20 da 2 års forsikringspræmie skulle betales
samme år. Den ser ekstra lav ud i 20-21 da der er forubetalt som beskrevet
Øget mødeaktivitet i 20-21 med instanser som bl.a STPS, SUM m.m. ifm C-19
Hanna laver udkast til budget for 21-22 som sendes til Kasper og godkendes, baseret
fra sidste års årsrapport

3. Anslået budget for indeværende medlems år udarbejdes så vi har dette til den kommende GF
•
•

Hanna laver et anslået budget
Hanna foreslår igangsætning af afsætning af penge til en forskningsfond. Vedtaget af
Bestyrelsen

4. Generalforsamling status. Herunder antal deltagere, evt. indkomne forslag, møde med jurist,
antal medlemmer til middag om fredagen, Formandens Beretning inkl. Oplæg til 3 års plan
(forskningsfond, fuldtidsuddannelse, flere frivillige udvalg m.m)
•
•
•

35 tilmeldte fredag – 21 til middag
43 tilmeldt til lørdag
Forespørgsel om et kort oplæg fra Danske Børneosteopater om etablering af
gruppen. Dette mener Bestyrelsen ikke er relevant til DO’s GF, da gruppen ikke
hører under DO. Anni giver beskeden videre

•

Hanna skriver Formandens Beretning der holdes så kort som muligt

5. Hjemmeside ansigtsløft. Mads – ny admin?
• Vi har endnu ikke hørt fra Mads angående hans kontakt
• Tekst på DO’s hjemmeside omkring onlineuddannelser til osteopat samt ikke anerkendte
akademiske grader indenfor vores fag. Der skal udarbejdes tekst, der skal ligge på DO’s
hjemmeside, om ikke akkrediterede osteopatuddannelser, der heller ikke lever op til
CEN eller WHO Benchmarks, samt de krav der stilles i Bekendtgørelsen om autorisation
af osteopater. Udskydes til efter GF
• Kasper kan stadig ikke logge ind på sin danskeosteopater mail, da han skal godkendes af
Mads
6. Generalforsamlingen 2022 kan evt. afholdes særskilt, da vi har økonomi til dette
Forslag på Generalforsamlingen om at separere GF22 og NOC således, at GF holdes i maj
som normalt. Argumentet er at vi nu har økonomien hertil, og derfor ikke behøver at afkorte
GF22 så den kan holdes samtidig med NOC. Vi vil gerne høre medlemmernes feedback til
Generalforsamlingen
7. NOC – planlægning og oplægsholdere
• Hanna har kontaktet Christian Fossum, der allerede har takket ja til, at være
foredragsholder
• Deadline mhp. at finde foredragsholdere sættes til slut 2021
8. Online oplæg for studerende, samt fysiske besøg. Datoer?
Vi forsøger at afholde oplæg på IAO og ESO (KBH/Jylland). Om disse bliver afholdt fysisk
eller online vides ikke endnu
9. Brev fra OIA omkring online kurser og håndtering af dette
Modtaget og læst af Bestyrelsen
10. Opsætning af facebookside og Instagram konto for NOC 2022
Afventer til det kommende NOC i Helsinki, Finland, har været afholdt
11. NOA konference ’21 online. De Nordiske Formænd bliver de eneste der mødes fysisk i
Helsinki
• Hanna tager derover samme med formændene fra Norden
• Anni deltager online

12. Feedback fra møde omkring klagesager med DF, Lægeforeningen, Jordemoderforeningen,
Dansk Sygeplejeråd, Fodterapeuterne
• Vi vejleder så godt vi kan fagligt, og vurderer behovet for juridisk bistand, fra sag til
sag
• Planlægge fremadrettet undervisning i sundhedslovgivning mhp vejledning i
forbindelse med klage – og erstatningssager
13. De studerendes anvendelse af titlen ’osteopat’ samt osteopatisk behandling
• Er allerede dækket i informationsfolderen til de nyuddannede
• Der skal yderligere information til. Både på SoMe samt når vi afholder online -og
fysiske møder for de studerende
14. Skilte til medlemmer først til GF i 2023. Feedback
Vi venter med, at få lavet skilte til medlemmer. Evt. først i 2023 når overgangsordningen er
færdig og alle medlemmer af DO er autoriserede osteopater
15. SoMe
• Trine og Camilla har haft møde om forskellige opslag
• 3 er sendt ud og delt, positiv respons herpå
• Alle opslag holdes så korte som muligt og der henvises til vores hjemmeside
16. PROMs – Genoptages – og evt. udarbejdelse af script til animeret video og info kan
klargøres
Trine, Hanna og David mødes mhp. planlægning
17. EFFO Autumn Meeting i Oslo – dagsorden samt deltagelse
•

Kommer primært til at omhandle Regulation og Research. Ville være meget relevant
for en evt. forskningsgruppe

•

Anni deltager i mødet i Oslo sammen med Hanna

18. Dansk Fuldtidsuddannelse – feedback fra møder med Eivind
•

Hanna og Eivind har afholdt møder

•

Der skal afholdes møde med rep. fra den Norske skole, Tomas Collin, da skolen er
akkrediteret af de Norske myndigheder. Tomas er desuden Chair for EFFO’s
Education Committee der står for de Europæiske retningslinjer af uddannelsen

•

Der skal ses nærmere på, hvordan deres uddannelse er opbygget for at kunne gå
videre til uddannelsesinstitutioner

19. NKR Hovedpine. Feedback
•

NKR arbejdet er afsluttet for nu, inkl. tre artikler, hvoraf to allerede er blevet
udgivet, og en oversigtsartikel er på vej i Ugeskrift for Læger

•

Bestyrelsen har fulgt arbejdet pr mail

20. Spørgeskemaundersøgelse – Forsikring og Pension
Resultaterne bliver præsenteret under Formandens Beretning på GF
21. Governance Handbook – er startet op
Afventer. Fuldtidsuddannelsen, PROMs, samt generel drift af Foreningen er mere vigtig og
prioriteres
22. Journaleksempler gennemgås
Gennemgås efter GF da dette tager tid, at komme igennem
23. Online webinars for medlemmer af DO. Eivind – modemærkekræft? Klagesager?
Arbejdet fortsættes efter GF21
24. CPD forsøgsordning skal gennemgås efter sommerferien
Fortsættes efter GF21. Når PROMs er iværksat
25. Forslag – suppleanter fritages for kontingent med umiddelbar virkning
Vedtaget af Bestyrelsen
26. Andet?
Intet yderligere til dagens agenda

