
Bestyrelsesmøde i DOT, Onsdag d. 21/10-15 kl. 10.30-12.00  

Tilstede: Lonnie (LF), Upender (US), Lasse (LB), Annie (AP), Nanna (NS), Ilija (IB), Frank Farsø(FF), Ulrik (UB). 

Afbud: Frank Damborg (FD), Michael (MB), Juozas (JP) 

 

1. Valg af dirigent: LF vælges 
2. Valg af referent: NS vælges 

 

3. Medlemsliste: 
 

125 medlemmer 

 

4. Hjemmesiden: 

Der er lavet småjusteringer. UB er løbende i kontakt med SundVision. 

Skelettet er lavet og rundsendt. Skal justeres, men er klar til at blive præsenteret ved GF. 

Der laves endnu ikke automatisk svarmail til nye medlemmer. UB retter henvendelse til SundVision 
mhp dette. 

Tilmelding til årsmøde fungerer 

 

5. KKR: 

Det er besluttet at DOS også i 2016 vil satse på KKR arbejdet. 

Der skal vælges KKR arbejdsgruppe for det kommende år.  

Nanna, Annie deltager gerne. 

Emner overvejes og medbringes til næste bestyrelsesmøde. 

Afhængigt af hvad det valgte emne bliver, kan det blive nødvendigt at andre må deltage i arbejdet. 

 

6. Multicentergruppen: 

Follow-up kører til maj 2016. Kører stille og roligt. 



 

7. Årsmødet: 

Reklamering er på plads. Husk at få plakater med hjem 

Drøftelse af forskelle mellem tilmeldinger og indbetalinger. UB og NS laver løsning. 

Vi har hørt flere foredrag til morgen om ankelfraktur, UB retter uformel henvendelse til 
foredragsholderne. 

5 januar er der deadline for tilmeldinger. 

Ved bestyrelsesmøde i december, ser vi på antal tilmeldte og budget 

Indtil næste møde forsøger årsmødegruppen at lave opgaveliste. 

 

8. Calcaneus: 

Det overvejes om DOT skal skrive til de 4 involverede behandlingssteder og spørge om arbejdet 

forløber planmæssigt og evt. foreslå at der udarbejdes en KKR om emnet. Dette punkt 

diskuteres igen på næste DOT bestyrelsesmøde. 

 

9. Nyhedsmail: 

Emner: Referat fra GF, Multicentergruppen, årsmødet (link til tilmelding), hjemmesiden. Udsendes i 
slutningen af november.  

 

10. Kommende møde: 

Mødet i december er på plads. 

 

10. Evt.: 

UB melder tilbage fra ATLS best møde: Der er kommet ny ATLS bog.  

Arbejde med recertificeringskursus. ATLS spørger om der spines for meget. Indtil videre skal man følge 
de retningslinier, der er.  

 



30/11-15, Nanna Salling 

 

 


