11. Maj 2022

Agenda – 11 . Maj 2022
Tilstede: Hanna, Anni, David, Eivind, Trine og Camilla

1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Informationer til de nyuddannede osteopater skal opdateres
AKTION: Hanna og Anni

2. Bestyrelsen konstituerer sig
David udpeges som foreningens kasserer
Anni fortsætter som næstformand
Eivind og Trine menige bestyrelsesmedlemmer

3. Økonomi. Hanna og Anni
Økonomien ser fortsat fornuftig ud. Der er en del forudbetalinger fra NOC

4. SoMe – NOC og DO. Trine
Hanna sender Doodle mhp. dato, hvor der skal planlægges DO aktiviteter
AKTION: Trine, Camilla og Hanna

5. PROMs. Status
Carol Fawkes har sendt flere koder til Pilotfasen. Hanna videresender koder til
bestyrelsen. Bestyrelsen aftaler at alle koder skal være udleveret til klienter senest 1.
juli
AKTION: Hanna

6. GF i april 2022 – feedback
Generelt rigtig god feedback, og god feedback ift. lokationen
SoMe gruppen laver en gruppe på FB for kurser – hvor vi laver en ”disclaimer” for
kvalitet og udbytte af kurserne. Det bliver en gruppe for vores medlemmer, hvor alle
medlemmer kan dele kurser og konferencer
AKTION: SoMe gruppen, Tine, Camilla og Hanna

7. Datoer for møder i 2022-2023
Alle dato’er aftales for: bestyrelsesmøder, Julefrokost, Nytårstaffel og næste års
Generalforsamling
AKTION: Hanna sender dato’er ud til medlemmerne: Julefrokost, Nytårstaffel og
næste års Generalforsamling

8. DO strategisk møde. Planer for 2022-2023 – dato
2. september i Skodborg
AKTION: Hanna booker lokale og kontakter Ulrich

9. DO Dags Konference for relevante aktører?
Enstemmigt aftalt. Vi tjekker op på lokaler på Tivoli Hotel & Congress Center, torsdag
den 11. maj
AKTION: Hanna booker lokaler og er tovholder

10. Kursusdato – hovedpine Thien Do
Fredag den 28. okt. – eller lørdag d. 29. okt.
AKTION: Hanna kontakter Thien og booker lokale

11. Microsoft 365 – Eivind?
Eivind tager opgaven
AKTION: Eivind – Hanna sender adgang til systemet

12. ESO og IAO skoler – feedback
ESO evt. besøg til sommer, hvis Hanna er i London
AKTION: Hanna

13. Dialogmøde i Odense i efteråret – Henriette - og Nytårstaffel i Sønderborg –
Lotte
Kontakt til Henriette mht. dato for møde i efteråret i Odense og Lotte mht.
Nytårstaffel
AKTION: Hanna

14. Nordic Osteopathic Congress. Status – tilbud i forbindelse med festlokale,
scene og uplights, live band, hotelbookinger, invitationer til DKF & DF
Tilbuddet fra Tivoli, minus e-poster stand, godkendes af bestyrelsen. Bandet til Gala
Festen skal selv sørge for forsikring på udstyr. Vi bestiller scene i de mål der ønsker,
Tivoli Hotel stiller lokale til bandet til rådighed (ganske gratis) og vi sørger for
drikkevarer
AKTION: Hanna

15. Andet?

