14. December 2021

Agenda – 18. December 2021
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Der findes ”Dansk Selskab for Osteopatisk Kraniosakral Medicin”. Forbeholdt fysioterapeuter, læger
og tandlæger. Bestyrelsen tager kontakt til dem for en dialog og inviterer til NOC.
AKTION: Hanna
2. Økonomi. Hanna og Anni
Økonomien ser stadig fornuftig ud. Anni og Hanna fortager betalinger og overførsler, Kasper står for
bilag og bogføring.
3. SoMe. Herunder NOC SoMe planer. Trine
Trine og Hanna har mødtes for, at gennemgå SoMe planen i forbindelse med NOC. Trine arbejder
videre med denne.
Helen kontaktes mhp. design af templates til SoMe opslag og informationsbreve der kan bruges i
Canva. Hanna kontakter Helen, vores engelske grafiske designer.
AKTION: Hanna
4. Status på hjemmeside og intranet. Feedback fra møder med Web admin
Pelle er ikke koder og det giver udfordringer. Fx har et medlem meldt sig ind da hjemmesiden var
nede, hvorefter medlemmet ikke kunne findes på siden
Helen kigger på hvordan vi kan løfte hjemmesiden. Fokus på at gøre designet og siden brugervenligt
og mere organisationspræget.
Ny deadline for ny hjemmeside slut januar.

Mail til medlemmer: Mange har forkert region i deres information for, hvor de praktiserer. Der skal
sendes mail om at de får til 1. februar til at rette dette. Hvis det ikke er gjort, vil bestyrelsen handle
på det, for at gøre det mere brugervenligt for forbrugerne. Alle opfordres også til at gennemgå
deres billede, da mange billeder er i forkerte proportioner.
Snak om at medlemsregisteret ikke er optimalt. Nogle kommer ikke frem i søgefunktionen. Vi har
brug for en koder, eller så skal der investeres i anden løsning.
AKTION: Hanna
5. Nordic Osteopathic Congress i 2022. Nyt budget, hotel, oplægsholdere, IJOM, EFFO support,
Steven Vogel som ordstyrer for Roundtable discussion – flere inviterede?
EFFO støtter Nordisk Osteopatisk Kongres med €5800.
Rabatkode fra Axel Torv Guldsmeden til deltagere. Sendes ud med informationsbrev ved tilmelding.
Steven Vogel, IJOM: De vil gerne sponsorere et ét års abonnement af IJOM som en pris der uddeles
til kongressen. Steven inviteres som ordstyrer til Round Table Discussion.
Round Table Discussion
- Steven Vogel som ordstyrer
- 5 formænd fra de Nordiske organisationer, Tomas, Eric, Laura Lee, Hanna og Haraldur
- Charles Hunt
- Christian Fossum
- Dawn Carnes
Nyt planlægningsmøde 8/1 kl 11.00.
AKTION: Hanna
6. Folkemødet 2022
Der er indsendt en anmodning om et pop-up arrangement. Det er ikke kommet svar, men der skal
følges op på det.
Der er booket overnatning og færge.

AKTION: Anni
7. Status fra arbejdsgruppen bag fuldtidsuddannelsen
Eivind og Hanna har holdt endnu et møde. Der er korrigeret og rettet til i oversatte dokumenter, i
den forskningsrelateret del. Der skal forfattes et brev der bliver præsenteret for bestyrelsen i
januar.
AKTION: Hanna og Eivind
8. PROMs. Status
Hanna gennemlæser materialet, korrigere det sidste, og kontakter derefter Carol om vi er ’good to
go’ til pilotprojektet.
AKTION: Hanna
9. NOJ printet udgave
Helsideannonce overvejes. Hanna kontakter enkelte firmaer.
Der skal printes til både GF i april og NOC i september.
AKTION: Hanna
10. Pins – mikrofon med DO logo, TAK-postkort og øvrig promotion for NOC
Hanna er i gang med at finde kontakter og arbejder videre med ideerne.
AKTION: Hanna
11. GF i april 2022
Fredag formiddag: Præsentation af fuldtidsuddannelse og dennes status
Fredag eftermiddag: Kommunikation; Katie fra Oi og Jesper Bergstrøm kontaktes

Lørdag formiddag: Evt. Læge fra Videnscenter for Hovedpine (NKR + nyeste viden for
spændingshovedpine og migræne).
Lørdag eftermiddag: GF
Afstemningen tales igennem og om denne skal/kan gennemføres anonymt. Det undersøges
overordnet med forskellige app-løsninger.
AKTION: Hanna
12. Internat planer for mødet i jan. 2022
4 bestyrelsesmedlemmer deltager og Hanna booker lokale og hotelværelser. Program kommer
senere og evt. hvilke opgaver der skal deles ud inden.
AKTION: Hanna
13. Et rådighedsbeløb til relevante mindre investeringer i DO regi – foreslået 5.000 DKK – der
ikke kræver et forudgående samtykke fra Bestyrelsen
Der vedtages at formanden skal have mulighed for dette.
14. Køb af DO telefon– vi fastholder Hanna’s tlf. nr.: 26255699
Hannas private telefonnummer overgår til DO, da alle har dette nummer, så hun får mulighed for at
skille DO og private henvendelser ad. Derved kommer der en fast udgift til telefonabonnement, og
erstatter de udgifter som Hanna har afholdt privat siden 2013. Hanna køber ny telefon på DO’s
regning.
AKTION: Hanna
15. Skilte til klinikker med aut. tekst på og vores logo på -evt. Styrelsens for Pt. Sikkerhed på
også, hvis tilladt?
Hanna har fundet eksempel med en ’bambusklods’, hvilket bestyrelsen vedtager, at hun går videre
med.
AKTION: Hanna

16. IAO – ESO opfølgning
ESO ønsker gennemgang af journalføring for osteopater for deres studerende, hvilket Hanna gerne
vil påtage sig. IAO får samme tilbud.
Der planlægges online-møde med studerende fra både ESO og IAO i januar.
Information om disse møder postes på facebook i vores lukkede grupper.
AKTION: Hanna
17. Online kurser: Nyt forslag – kursus i Cervical Spine Assesment med Steven Vogel og Roger
Kerry
Hanna kontakter UCO vedr. pris og dato.
Anni har kontakt med en hudlæge og følger op.
AKTION: Hanna og Anni
18. Besøg på skolerne IAO, ESO + onlinemøder for stud – dato’er for online møder
Se pkt. 16
19. Dialogmøde i Odense og evt. andre steder?
Udskydes til COVID-19 situationen ser bedre ud og det kan forsvares at mødes igen.
20. Andet?
Der bydes på CEN-standarden for at have den i DO regi. Det diskuteres om det kan være relevant
med Microsoft 365, for at hele bestyrelsen har adgang til alle dokumenter, i stedet for, at alt
kommunikeres over mail. Prisen for dette undersøges og der tages aktion.
AKTION: Hanna

