Referat for møde med DKS og Industrien
Store Mødedag den 040215

DANSK KIRURGISK
SELSKAB
www.kirurgisk-selskab.dk
SEKRETARIATET
Gitte Frøsig Petersen
Rigshospitalet
Kirurgisk Klinik C afsnit 2122
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Telefon:
Fax:

+45 35 45 21 22
+45 35 45 26 04

gitte.froesig.petersen@rh.regionh.dk

7.1.2008.
090215

Referat:
1: Godkendelse af referat af møde 21.1.2013 kl 11-12
Referatet eftersendes fra mødet 2014
2: Årsmødet 2014, herunder nye lokaler, Radisson Blu Falkoner Conference Center, Falkoner Alle
9
Frederiksberg og forbedrede forhold for industrien.
Årsmødet 2014 var en succes, antallet af mødedeltagere er fortsat stigende. 323
mødedeltagere, 200 til gallafesten, fagligt gik mødet godt. Desværre var lørdag morgen ikke
så godt besøgt, som sædvanlig. Gallafesten fredag aften sætter sit præg på fremmødet
lørdag. Mødestart var flyttet til kl 10 mhp at imødegå det lidt lave antal mødedeltagere.
Forslag til initiativer mhp at få flere besøgene til standene drøftes.
-

Industriens 2 min, session med præsentation af firmaer a 2 min varighed. 10-15 firmaer
kan deltage.

-

3 workshops a 30 mins varighed, 10-15 deltagere, i frokostpauserne

-

Indskærpelse af sessionledernes opgave: stoppe til tiden, understrege at mødedeltagerene
skal besøge standene.

-

Tipskupon med præmie sponsoreret af DKS

-

Sponsorering af konferencetaske etc

-

Der skal stå på hjemmesiden hvilke fimaer der udstiller ved årsmødet.

Ved årsmødet 2015 har DKS skrevet kontrakt med Jan Thylkær i stedet for LIF. Jan har
startet sit eget firma. Organisering af standene, ovenstående tiltag etc vil blive drøftet
med Jan Thylkær til et møde d.17.2.15
Hvis industrien vil deltage i gallafesten, kan de tegne et industrimedlemsskab, pris
8000,Der skal sendes invitation til årsmødet til firmaerne
Årsmødet 2016 vil blive afholdt på Scandic Copenhagen. årsmødet 2017, DKS vil høre om
det er muligt at booke på Scandic Copenhagen.

3: Konkurrence blandt deltagerne med spørgsmål fra industrien
se ovenstående
4:Eventuelt
Akurserne:
Samarbejdet med industrien kører godt.
Kursuslederne er glade for støtten fra industrien, kurserne ville ikke kunne gennemføres
uden.
I Århus er der en middag.
Industrien vil gerne have liste over deltagerne i København mhp at arrangere middag.

Valg af ny repræsentant for industrien i forbindelse med Akurserne: nuværende: Birgitte Shytte,
Bard
Arbejdet består i svar af email opdatering af de ansatte i industrien
Ingen er interesseret i at overtage posten, Birgitte Shytte fortsætter.

MVH Trine Stigaard, sekretær pva DKS´ bestyrelse

