Referat bestyrelsesmøde i DRKS 3. febr. 2017
Tilstede: Dorthe , Jon, Mikkel, Lene Bach , Karen. Afbud: Rachid.

Planlægning af årsmøde.
Rundvisning på innovationsfabrikken. Vi aftaler herefter at skifte til Innovationsfabrikken i Kolding til afholdelse af
årsmødet – dels for at få mere plads både under foredrag og til industrien og dels kan selskabet spare 40-50% lokalerne vurderes at være spændende og meget velegnede til vores årsmøde og maden er af samme høje standard.
Guestspeekers:
Svante Berg – Diskus proteser
( Vi vil forsøge at finde sponsor til transport og ophold, det foreslås Rachid kontakter mulige sponsorer og sikrer
dækning af udgifterne
Gauta Sigmundson – Spinal stenosis
( Inge Dam fra innosurge har tilbudt at betale overnatning til Gauti. Mikkel sørger for officiel henvendelse fra
Innosurge til Gauti.)
Program:
Dorthe laver program, sender til godkendelse hos bestyrelsens medlemmer og derefter til alle DRKS medlemmer og
industrien.
Dorthe sætter deadline for indsendelse af free papers
Indkaldelse til generalforsamling sendes senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Altså senest Fredag d. 5.
maj.
Hjemmesiden:
Karen lægger programmet på hjemmesiden og går samtidig videre med tilbuddet fra DOS om at få flyttet
hjemmesiden fra SLBs server til en underside til DOS`s hjemmeside.
Vedtægterne ajourføres hurtigst muligt, så den korrekte version er tilgængelig.
DRKS vedtægter:
Der mangler nogle af vedtægterne på hjemmesiden dette korrigeres af Karen.

Danespine:
Der arbejdes fortsat på at gøre denne elektronisk og der søges aktivt fonde til at dække udgifterne, der er
fortsat penge på DRKS konto til at videreføre dette arbejde og vi dækker fortsat udgifterne til
færdiggørelse
Næste møde:
Torsdag d. 18.maj på Kolding Hotel appartement Kl 17 til 19. efterfulgt af middag med guestspeekers på Restaurant
Valdemar.
Lene reserverer overnatning til: Jon, Rachid, Mikkel, Gauti, Svante, Karen og middagsreservationer på Valdemar.
Dorthe og Lene deltager i middagen – overnatter hjemme hos sig selv.
Ref. Karen

