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Formandsberetning ved Ordinær Generalforsamling 08-05-2013
For perioden 01.01.2012 – 31.12.2012

DSFTM har i 2012 undergået store forandringer for at opnår en mere
effektiv styring og administration af Selskabet:
•

•
•

•
•

•
•
•

Udmeldelses af Lægeforeningen som hidtil har fungeret som
selskabets administrator pga stor utilfredshed med deres
serviceniveau.
Selskabets økonomi er blevet rettet op således at der er overblik over
samt balance mellem indtægter og udgifter.
Medlemshåndtering og opkrævning af betaling er overgået fra
Lægeforeningen til selvadministration via it-system indlejret i
selskabets hjemmeside.
Ansættelse af studentermedhjælper Jeppe Hertz til varetagelse af
opdateringer af hjemmeside, medlemshåndtering m.m.
En Forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen hvorved administrative
beslutninger er gjort lettere og fuldt gennemskuelige for
medlemmerne. Forefindes på hjemmesiden.
Et Årshjul er vedtaget af bestyrelsen for at sikre at aktiviteter bliver
igangsat og annonceret rettidigt.
Fra 2013 afholdes Ordinær Generalforsamling i februar/marts i
forbindelse med et mindre møde.
Oprydning i medlemsdatabasen: pr d. 08.05.2013:
o 235 medlemmer (10 nye siden 01.01.2013)
o 76 ikke-medlemmer
o I alt 311 registreret i databasen

13. januar 2016

Medlemmer af bestyrelsen
Lennart Bunch
Formand
Søren Sheikh
Kasserer
Harrie C. M. Boonen
Sekretær
Claus Juul Løland
Farmakologi, Sektionsleder
Eva Bonefeld-Jørgensen
Toksikologi, Sektionsleder
Trond Ulven
Medicinalkemi, Sektionsleder
Anne MArie Vinggaard
Virksomhedskontakt

Videnskabelige møder afholdt i Selskabet i perioden:
•

Årsmøde 2012: ”Frontiers in Obesity Research”, afholdt på KU efter nyt
gennemtænkt format, hvilket var en stor succes. Ca. 100 deltagere
(deltagerbetaling) – mødet gav overskud, hvilket indgår i Selskabets
økonomiske råderum til andre aktiviteter.
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Eferårsmøde 2012: ”Vitamin D – Health and Disease” afholdt på
SUND/KU, ca 60 deltagere (ingen deltagerbetaling)

Selskabet er aktivt det nationale selskab DSF samt i internationale
videnskabelige selskaber, IUPHAR, EUPHAR, EUROTOX og EFMC, gennem
bestyrelser samt rådgivende udvalg.

13. januar 2016

Afgående medlemmer Anne-Marie Heegaard og Mette Marie Rosenkilde
takkes for deres vedblivende engagement gennem to på hinanden følgende
bestyrelsesperioder – i alt seks år.
Der bydes velkommen til de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Claus Juul
Løland, SUND/KU og Harrie C. M. Boonen, SUND/KU.
Alle bestyrelsesmedlemmer takkes for deres betydelige indsats og
konstruktive bidrag til bestyrelsesarbejdet gennem året.

Medlemmer af bestyrelsen
Lennart Bunch
Formand

Lennart Bunch, Formand

Søren Sheikh
Kasserer
Harrie C. M. Boonen
Sekretær
Claus Juul Løland
Farmakologi, Sektionsleder
Eva Bonefeld-Jørgensen
Toksikologi, Sektionsleder
Trond Ulven
Medicinalkemi, Sektionsleder
Anne MArie Vinggaard
Virksomhedskontakt

Hjemmeside
www.dsftm.dk
Kontakt
info@dsftm.dk

