18 Januar 2022

Agenda – 19 Januar 2022
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
PFA info. Hanna
2. Økonomi. Anni og Hanna
Økonomien ser stadig fornuftig ud. Hanna har deltaget, og deltager, i en del møder i januar måned, hvilket
afspejles i hendes faktura for møder i januar.
3. SoMe. Trine
Der er kommet indlæg til SoMe fra en osteopat i foreningen der bliver postet i januar. Hanna og Trine skal
have kigget på SoMe planer til kongressen, skema og struktur – men afventer med konkrete oplæg til efter
SoMe Manager kursus i start februar.
Vi vil gerne poste 1-2 opslag via DO officielle SoMe kanaler om ugen. Trine og Hanna holder møde på
lørdag.
AKTION: Trine, Hanna (+Camilla)
4. Status på hjemmeside og intranet. Feedback fra møder med Web admin og grafiker
Hjemmesiden begynder at tage form. Forsiden er næsten på plads, og designmæssigt implementeres
”looket” til de andre sider. Der kommer ikke billeder på undersider for, at siden bliver mere brugervenlig og
man ikke skal scrolle forbi billeder hele tiden, da de fleste bruger deres mobiltelefoner. Der skal laves en
informationsside på engelsk til evt. nye medlemmer, der søger information om lovgivning og
autorisationen. Det er stadig aktuelt at prøve at finde en koder. Pelle vil forsøge at finde en, men vi kigger
også efter en.
AKTION: Hanna
5. Folkemødet, planlægning
Der er ikke kommet svar vedr. pop-up event. Ansøgningen er sendt.
AKTION: Hanna og Anni
6. Generelforsamling, planlægning
Fredag:
10.00 – 12.00 Eivind og Hanna præsenterer processen bag indsatsen for fuldtidsuddannelsen
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 15.00 Kommunikation v/ Katie Griffith – Hanna holder onlinemøde med Katie om indhold
15.30 - 16.00 Evt. Jesper Bergstrøm til fredag eftermiddag – Hanna kontakter ham
16.00 – 17.00 Opsamling med Katie Griffith
Fredag aften bookes restaurant. Egenbetaling. Sticks’n’Sushi på Tivoli Hotel kontaktes, så vi bliver på
hotellet, bordbestilling kl 19.00. Anni tager kontakt

Lørdag
9.30 - 11.30 Dansk Center for Hovedpine kontaktes - Hanna
13.00 – Generalforsamling
AKTION: Hele bestyrelsen
Der bliver sendt mail ud til deltagerne med information om hvad de har tilmeldt sig, hvordan de evt. melder
sig til yderligere aktiviteter, og information om, at huske at melde afbud, da DO ellers betaler unødvendige
omkostninger.
AKTION: Trine
7. Rekruttering af bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen har kontakt med et medlem de indstiller til bestyrelsen.
David er på valg og laver et skiftligt oplæg der skal sendes med indbydelsen.
8. Formanden på valg
Hanna genopstiller for de næste to år med fuld opbakning fra bestyrelsen.
Bestyrelsen laver skriftlig indstilling der sendes med indbydelsen.
9. PROMs status
Stadig nogle detaljer der skal afklares med Carol Fawkes. Evt. onlinemøde med Carol.
AKTION: Hanna kontakter Carol
10. Internat i slut januar. Organisationen: formål, vision mission, opbygning, kvalifikationer og arb.
beskrivelse for de forsk. funktioner. Kig på vedtægter: Formål med foreningen. Webinar med
Maurice Cheng mhp. formål, vision og mission.
Målet er, at der bliver udarbejdet et simpelt og overskueligt dokument med beskrivelse af foreningens
funktion og formål samt vision og mission, med kort og præcist indhold.
Fremtidsvisioner om 2 år – 5 år?
Vores jurist, Ulrich Thomsen, deltager om fredagen.
Har vi brug for at udarbejde forslag til vedtægtsændringer der i forbindelse med autorisationen og
udviklingen af foreningens formål og opgaver deraf, vision og mission, skal ændres?
Medlemskab til pensionister/seniormedlemsskab forslås og skal muliggøres i foreningens vedtægter.
Kvalifikationsprofiler og arbejdsfunktioner for bestyrelsesmedlemmer udarbejdes og beskrives.
Formandens kvalifikationsprofil, funktion og arbejdsopgaver beskrives.
AKTION: Hanna/hele bestyrelsen
11. Skilte til klinikker med aut. tekst på og vores logo på -evt. Styrelsens for Pt. Sikkerhed på også, hvis
tilladt?
AKTION: Hanna
12. IAO – ESO opfølgning.
Begge skoler ønsker et oplæg i journalføring for osteopater for de studerende.
AKTION: Hanna

13. Onlinemøde med alle studerende
Der bliver afholdt et onlinemøde i januar og et senere på året.
AKTION: Hanna
14. Online kurser, planer
Journalføring for osteopater afholdes onsdag 26. januar, Hanna
Cervical spine assesment – vi afventer svar fra UCO og oplægsholderene
Der planlægges ikke flere kurser lige nu
AKTION: Hanna
15. Fuldtidsuddannelsen
Eivind og Hanna har afholdt endnu et møde, og er i gang med et informationsoplæg, brev på et par sider,
som omtalt til sidste bestyrelsesmøde. Udkastet bliver sendt til bestyrelsen i næste uge, forud for et møde
de har med en aktør på området. Oplægget bliver derefter evt. korrigeret/ændret, afhængig af feedback.
AKTION: Hanna
16. Forskningsgruppe – EFFOs
Andreas, Thomas og Lau deltager online
Oplæg for i aften:
Hovedmål
• Prøve at gøre relevant forskning let tilgængelig for medlemmer af Danske Osteopater
• Hvad er god forskning og hvad er ikke. Prøve at gøre det let overskueligt og forenkle det for
medlemmerne
• Behøver ikke nødvendigvis kun at være osteopatisk forskning, men sundhedsfaglig relevant viden
for vores profession
Delmål:
• Prøve at samle vores fag og ramme neutralt
• Skal være en konstruktiv dialog
• Vidensformidlende organ, men ikke en personlig holdning til tilgang/faget
Planer og overvejelser:
• Opslag ca. hver 2.-4. uge i facebookgruppen, der kan skabe en diskussion, og hvor folk kan
kommentere og indgå i dialoger
• Tema, som præsenteres overordnet. Kommer med et lille dansk resume, med link til det/de
overordnet studie(r)
• Missionen er en form for database, under temaer, samt links til relevant viden/evidens/NKR osv, så
medlemmerne kan finde det de har behov for
• Forskningsgruppen har, efter aftale med Hanna, overtaget facebookgruppen: ’Dansk Selskab for
Osteopati’
• Bestyrelsen ønsker en præsentation af gruppens medlemmer, samt mål, vision, mission, i vores
facebookgruppe ’Dansk Selskab for Osteopati’
• Der ønskes underside på DO hjemmeside, men der skal være ”content” til denne, før den oprettes.
Skal den have et særskilt menupunkt – eller placeres under et hovedmenupunkt? Det tænker de
over

•
•

Der udtrykkes ønske om at der laves en kort præsentation på GF af gruppen, formål, mission og
visioner
Gruppen skal undersøge hvad de ellers har behov for, fx for at kunne tilgå relevante fuldtekstartikler

17. Planlægning af Nordic Osteopathic Congress i 2022. PR materiale: Højtaler med DO logo på, Pins,
Chokolade, programmer, navneskilte, skilte til oplægsholdere
Christina og Camilla deltager online
• Alle oplægsholdere er bekræftet
• Programmet for begge dage er næsten på plads
• NOC2022 undersiden til DO’s hjemmeside er fortsat under udarbejdelse. AKTION: Hanna
• Alle oplægsholderes BIO’s & Abstracts, på nær to, er udarbejdet som pdf. Der skal tilføjes
yderligere info om, hvem skal deltage i hvad, samt tidspunkt på alle pdf’er. AKTION: Hanna
• Restauranterne til EFFO torsdag og fredag er bekræftet
• Ideen med at man kan sponsorere oplægsholdere sløjfes
• Kaffepauserne skæres ned til 20 min, så er der tid til fysisk aktivitet og bedre tid til frokosten –
programmet rettes til. AKTION: Hanna
Band: Budgettet er 20.000 lørdag aften til galla. AKTION: Dem der lige kender nogle ;-)
Gåtur lørdag i byen. Vesterbro, Teglhomen/Sluseholmen. Muligheder undersøges. AKTION: Anni og
Christina
Yderligere iværksættes:
• Små spritflasker (også til GF). AKTION: Camilla
• Labels med navn/logo til deltagere. AKTION: Hanna
• Flag + navneskilte til oplægsholdere. AKTION: Anni
• Scene som oplægsholdere kan stå på. AKTION: Hanna kontakter Tivoli Hotel
• Pulte/cafeborde. AKTION: Hanna kontakter Tivoli Hotel
• Mikrofon/terning med logo. AKTION: Hanna sender info til David
• Programmer der skal printes: AKTION: Hanna
Næste møde 2/3 fra kl. 19.00
18. Andet?
PFA er i gang med, at udarbejde en infopakke om pensionsforhold og sundhedsforsikring med div.
relevante informationer, der skal sendes til alle medlemmer.
NOC2022: Bestyrelsen aftaler, at DO inviterer den kommende formand for Danske Fysioterapeuter samt
den nyvalgte formand for Dansk Kiropraktor Forening, som gæster til den kommende NOC samt Gala Aften.
Der understreges, at NOC2022 bliver en god promovering for vores profession, der lever til fulde op til
foreningens formål, men bliver også en væsentlig udgiftspost. Vi budgetterer med ca. 200.000
investering/udgift i NOC2022 i næste års budget.
AKTION: Hanna

