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Generalforsamling for Dansk Selskab for Interprofessionel
Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet
29. marts 2017
16.00-17.00
Rigshospitalet, Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup

REFERAT
1. Valg af dirigent
Dorte Jeppesen blev valgt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Der var et par rettelser i forhold til hvem der var på valg til bestyrelsen:
 Per Jørgensen er som formand på valg i lige år, og var således ikke på
valg
 Anja Petersen trækker sig midt i en valgperiode, og suppleanten
rykker ind på hendes plads i den resterende del af valgperioden.
Suppleanten er Morten Finnemann
Dagsordene blev godkendt med disse rettelser.
3. Valg af referent
Morten Finnemann blev valgt til referent
4. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
Formanden gennemgik beretningen i hovedtræk.
Det blev efterfølgende foreslået, at vi som bestyrelse fremhævede at vi var
stolte af det vi har opnået. Det vil blive overvejet til årsberetningen for 2017.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Formanden fremhævede, at han var glad for at selskabet har fået opbygget
en lille formue, som gør at vi kan tillade os at lave nogle satsninger.
Der var et forslag om at søge fondsmidler. Det tager bestyrelsen med sig og
undersøger mulighederne.
Revisor Anette Nielson underskrev regnskabet og generalforsamlingen
godkendte regnskabet.
6. Fremlæggelse af budget
I kassererens fravær fremlagde Jette Hovedskov to budget for den næste
periode. Et med overskud og et i balance. Med budgettet i balance ønskede
bestyrelsen at generalforsamlingen gav sin bemyndigelse til, at man kan
bruge et eventuelt overskud til at kommunikation og formidling af rammen
for Interprofessionelle kompetencer.
Formanden fremhævede, at budgettet i balance forudsætter at vi ikke bruger
flere penge end vi har indtægter.
Generalforsamlingen godkendte budgettet i balance.

7. Fastlæggelse af kontingent.
GF godkendte bestyrelses indstilling om at fastholde det nuværende
kontingent.
8. Ingen indkomne forslag
9. Valg af stemmetællere
Anette Nielson blev valgt som stemmetæller
10.
Valg til bestyrelsen
Charlotte Buch Gøthgen, Hanne Lisby og Jette Hovedskov er i bestyrelsen og
på valg. De genopstillede alle.
Derudover stillede Tandlæge Terese Poulsen op.
Da der var 3 pladser til rådighed og 4 kandidater, blev der kampvalg
Kandidaterne præsenterede sig selv:
 Charlotte er læge og har i hele sit virke oplevet hvor vigtigt det
interprofessionelle er.
 Jette er konsulent i Center for HR og har været med helt fra starten og
ser mange perspektiver i IPLS arbejdet lige præcis nu.
 Terese Poulsen er tandlæge, og har stor interesse for
samfundsodontologi, og dermed i IPLS.
 Hanne Lisby stillede op in absentia.
Charlotte fik 10 stemmer, Hanne fik 7, Jette fik 4 og Terese fik 3
Efterfølgende var der valg af suppleanter. Kandidaterne var:
 Tandlæge Tereses Poulsen
 Chefkonsulent Dorte Jeppesen fra Center for HR
 Organisationskonsulent Gitte Dahl fra Rigshospitalet
Der var 3 ledige pladser og 3 kandidater, og en valghandling var ikke
nødvendig.
Bestyrelsen er følgende:
 Per Jørgensen
 Hanne Lisby
 Jette Holtzmann
 Jette Hovedskov
 Charlotte Buch Gøthgen
 Kirsten Givard
 Morten Finnemann
Suppleanter:
 Terese Poulsen
 Gitte Dahl
 Dorte Jeppesen
11.
EVT
Der var ikke noget til eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden.

