04.01.21

Der indkaldes hermed til 19. ordinære generalforsamling
Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 13.05 - 14.15
Virtuelt

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Beretning fra nedsatte udvalg
Uddannelsesudvalget / Bodil Jespersen
Efteruddannelsesudvalget

4.

Forslag til sagers behandling
På baggrund af etableringen af FYP (Fraktion af Yngre Palliatører) stiller bestyrelsen følgende 2 forslag til vedtægtsændringer (Bilag 1):
Nuværende tekst

Bestyrelsens ændringsforslag

§ 3 Medlemsforhold

§ 3 Medlemsforhold

Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages enhver læge, der
er medlem af Lægeforeningen.

Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages enhver læge, der
er medlem af Lægeforeningen.

Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages lægestuderende,
der er medlem af Foreningen af Danske Lægestuderende. Passive medlemmer modtager meddelelser fra bestyrelsen og kan
deltage i selskabets arrangementer, men kan ikke vælges til bestyrelsen eller udvalg og har ikke stemmeret.

Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages lægestuderende,
der er medlem af Foreningen af Danske Lægestuderende. Passive medlemmer modtager meddelelser fra bestyrelsen og kan
deltage i selskabets arrangementer, men kan ikke vælges til
bestyrelsen eller udvalg og har ikke stemmeret.

Stk. 3. Firmaer og andre institutioner kan være passive medlemmer og optages efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3. Firmaer og andre institutioner kan være passive medlemmer og optages efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 4. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af
bestyrelsen, når der på en generalforsamling er 2/3 af de tilstedeværende, som stemmer for. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer.

Stk. 4. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af
bestyrelsen, når der på en generalforsamling er 2/3 af de tilstedeværende, som stemmer for. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer.

Stk. 5. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse
til bestyrelsen.

Stk. 5. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse
til bestyrelsen.

Stk. 6. Beslutning om eksklusion af et medlem træffes på generalforsamling, når det er foranmeldt som et punkt på dagsordenen.

Stk. 6. Medlemmer, som er yngre læger, kan associeres til
undergrupperingen Fraktionen af Yngre Palliatører (FYP).
Stk. 7. Beslutning om eksklusion af et medlem træffes på
generalforsamling, når det er foranmeldt som et punkt på
dagsordenen."

§ 4 Bestyrelsen

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert andet år. Hvert andet år er
yderligere 3 medlemmer på valg. Lægelige professorer i palliativ
medicin/palliativ indsats har møderet uden stemmeret ved bestyrelsens møder."

Stk. 1
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert andet år. Hvert
andet år er yderligere 3 medlemmer på valg.
Bestyrelsen kan associere medlemmer med særlige kompetencer for bestyrelsesarbejdet. Associeret medlemskab af
bestyrelsen forudsætter ordinært medlemskab af DSPaM. De
associerede medlemmer har ikke stemmeret ved bestyrelsens møder.
Faste associerede medlemmer er lægelige professorer i
palliativ medicin/palliativ indsats og en repræsentant for
Fraktionen af Yngre Palliatører.

5

DMCG-Pal / Henrik Larsen

6.

Aflæggelse af det reviderede regnskab / Merete Paludan

7.

Valg til bestyrelsen
Formand
Anette Hygum (valgt 2018, 2020) er ikke på valg
Medlemmer
Mette Hallas (valgt 2018, 2020) er ikke på valg
Merete Paludan (valgt 2015, 2019) er på valg og genopstiller ikke
Henrik Larsen (valgt 2006) er på valg og villig til at modtage genvalg
Jette Pærregaard (valgt 2018, 2020) er ikke på valg
Kristoffer Marså (valgt 2018, 2020) er ikke på valg
Sarah Højring (valgt 2020) er trådt ud – ledig plads
Associerede medlemmer
Per Sjøgren
Mogens Grønvold

8.

Valg af revisor

9.

Redegørelse for budget / Merete Paludan

10.

Fastlæggelse af kontingent

11.

Eventuelt

