Generalforsamling i DOS
Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 7:30 – 9:30
på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.
lokaler: Ballroom C
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Udvalgsberetninger
i.
Videnskabeligt Udvalg
ii.
Kvalitetsudvalget
iii.
Uddannelsesudvalget
4. Kassererens beretning
i.
Regnskab
ii.
Kontingent
iii.
DOS Fonden
5. Valg til bestyrelse og udvalg
I.
Afgående formand Klaus Hindsø udgår af bestyrelsen. Nuværende formand
Morten Schultz Larsen afgår som formand for selskabet og fortsætter i
bestyrelsen som afgående formand. Nuværende næstformand Bo Sanderhoff
Olsen afgår som næstformand og er på valg til formand for selskabet.
II.
Der er således valg til posten som formand og næstformand, og bestyrelsen
indstiller Torben Bæk Hansen til ny næstformand og Bo Sanderhoff Olsen til ny
formand.
III.
Formand for Videnskabelig Udvalg Ole Rahbek afgår og kan ikke genvælges.
Bestyrelsen indstiller Peter Toft Tengberg til posten som formand for
Videnskabeligt Udvalg.
IV.
Kasserer Marie Fridberg er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til
genvalg.
V.
Medlem af Videnskabeligt Udvalg Claus Varnum er på valg og ønsker genvalg.
VI. Medlem af Videnskabeligt Udvalg Maiken Stilling er på valg og ønsker genvalg.
VII. Uddannelsesudvalget Jan Duedal Rölfing afgår og kan ikke genvælges. Kathrine
Skovgaard Rasch er valgt af hoveduddannelseslægerne som nyt medlem af
uddannelsesudvalget.
6. DOS Strategiplan 2018.
7. DOS relation til NOF og Acta

8. Eventuelt
Valgregler i henhold til selskabets vedtægter:
Vedr. dagsordenens punkt 5:
§ 5.:
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af
bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før generalforsamlingens
begyndelse.
Forslag til valg af medlemmer til Uddannelsesudvalget og Videnskabeligt Udvalg skal være
selskabets formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.
§13:
Stk. 1,
Uddannelsesudvalg
Generalforsamlingen vælger et uddannelsesudvalg. Udvalgets opgave er planlægning og
koordinering af Selskabets uddannelses- og kursusvirksomhed samt at vejlede bestyrelsen i
sager af uddannelsesmæssig karakter. Udvalget består af formand og 5 medlemmer.
Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen jf. § 5.
Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig afstemning af læger ansat i ortopædkirurgisk
hoveduddannelsesstilling. Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab,
vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en hoveduddannelsesstilling.
Ét udvalgsmedlem indstilles af bestyrelsen for YODA (Yngre Ortopæder Danmark).
Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab, indstilles for en 2-årig
funktionsperiode. Genindstilling kan ikke finde sted.
De 3 øvrige medlemmer af udvalget, der skal være speciallæger på valgtidspunktet, vælges for
3 år. Genvalg kan finde sted én gang.
Forslag til valg af medlemmer af uddannelsesudvalget skal være Selskabets formand i hænde
senest 1 time før den årlige generalforsamling. I tilfælde af, at der gennemføres afstemninger
til udvalget, og der opstår stemmelighed, er formandens stemme gældende.
Stk. 2,
Videnskabeligt udvalg
Generalforsamlingen vælger et videnskabeligt udvalg. Udvalgets opgave er at sikre og udvikle
selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder efter aftale med bestyrelsen at planlægge
selskabets videnskabelige møder. Udvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen om
modtagere fra DOS Fonden samt vedligeholder oversigt over danske ortopædkirurgiske
publikationer, herunder videnskabelige afhandlinger på selskabets
hjemmeside. Udvalget består af formand og 4 medlemmer, herunder selskabets redaktør, der
er medlem af udvalget. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af
generalforsamlingen j.f. § 5.
De 3 øvrige medlemmer af udvalget vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang. Ét af disse
udvalgsmedlemmer skal på valgtidspunktet være yngre læge.
Forslag til valg af medlemmer af det videnskabelige udvalg skal være Selskabets formand i
hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.

