Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab

Kære DRS-medlem
Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde 2017 og selskabets 115 års fødselsdag
Hotel Svendborg 30. marts – 1. april 2017
Læs mere og tilmeld dig her
Generalforsamling i DRS holdes fredag den 31/3 kl. 16.00-18.00 på Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Beretningsoversigt & beretninger er vedhæftet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af nye medlemmer.
3. Formandens beretning.
4. Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede.
5. Forelæggelse af revideret regnskab.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Godkendelse af udvalg.
9. Godkendelse af udpegede til udvalg.
10. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter.
11. Valg af revisor/revisorsuppleant.
12. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside.
13. Fastsættelse af kontingent.
15. Eventuelt.

Forskningsudvalgets pris til fremstående forskergrupper inden for reumatologisk forskning
Forskningsudvalget har udvalgt de tre grupper der skal holde oplæg ved årsmødet. Vinderen findes
på årsmødet hvor publikum får mulighed for at stemme på det hold, de mener skal ”vinde”.
Publikums stemmer tæller 50%, forskningsudvalgets vurdering tæller 50%.
Det bliver Lene Dreyer, Bent Deleuran Og Mikkel Østergaard – med grupper der skal ”dyste” om
æren.
NBV snart i høring

NBV’en for SpA kommer i høring i disse dage. Den bliver sendt ud på mail til alle medlemmer og vil
også være at finde på vores hjemmeside.
Konferencer og møder
Invitation til konference om sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet den 8/6 2017 – læs
mere her
Den 17. til 20. maj holder det internationale selskab for apherese (plasmaferese, ISFA) kongres i
København læs mere her
Husk at vi gerne hører fra jer, hvis I har emner der skal annonceres i nyhedsbrevet – det kan være
Ph.d-forsvar, undervisningstilbud eller andet. Deadline for indsendelse af emner til nyhedsbrevet er
den 20. i måneden før. Indlæg kan sendes til Linda Edslev lie@dadl.dk og der vil herefter blive taget
stilling til om indlægget er egnet til nyhedsbrevet.
Med venlig hilsen
Dansk Reumatologisk Selskab

