MINUTES OF MEETING

Meeting Title:

Bestyrelsesmøde Dansk QP Forum

Date and Time:

04.MAJ.2021

Location:

Teams

Participants:

Bruce Madsen, Ulla Thinggaard

Absent:

Hanne Jørgensen

Minutes taker:

Malene Metz Mørch

Next meeting:

25.MAJ.2022

Topics
No.
1.

2.

3.

Topic

Conclusions
1. Der er 23 tilmeldte (og så os tre fra bestyrelsen og 3
Sidste forberedelse af dagens gåforedragsholdere)
hjem-møde
2. 12 er medlemmer og på DMAs liste - så har vi ramt
helt galt med tema?
3. 2 er på DMAs liste men ikke medlemmer - dem prøver
vi at værge ved at opfordre til medlemskab efter mødet
i dag
4. 11 er hverken medlemmer eller QP'ere på DMAs liste hvad gør vi ved det? Er det ok?
5. Sandra har sendt link samt en lille guide i hvordan man
gør
6. Kort intro og så tre indlæg og spørgsmål - kunne være
fint, hvis vi havde nogen, der kunne sparke det i gang?
Generalforsamling - Generalforsamling 1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens aktiviteter i det
25.maj 15-16 – virtuelt – inkl mini
forløbne år – b & c lægges sammen: Årsmøde på
Bestyrelsesmøde efter – indbydelse
Pharmakon, mini beretninger fra ERFA grupperne,
samt beretning skal sendes ud senest
hjemmeside, Tak til Pharmakon
3. Aflæggelse af årsrapport for det foregående år - tages
2 uger før dvs 10.maj
under b)
4. Evt. fastsættelse af kontingenter for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Næstformandsposten
skal besættes
7. Status for medlemmer herunder indlæg fra ERFA
grupper - og spørgsmål om de vil have en
kommunikationsbox
8. Eventuelt - ideer til årsmødet/gåhjemmøder
Medlemmer - status - kommer snarest
- Sandra har meget lidt tid

1. ERFA er udelukkende til QP'erne - undtagelser
diskuteres i Bestyrelsen
2. Hvad gør vi med dem, der er med i ERFA grupper men
ikke på DMAs liste?
3. Arrangementer kan alle deltage i - skal vi sende
indbydelse til alle QP'ere på DMAs liste eller kun til
"medlemmer"? Ja

No.

Topic

Conclusions

4.

ERFA grupper

1. der mangler en lead på "combination" - har spurgt
Kirsten (Rikke)
2. Der mangler key lines fra Kirsten og Maja – Malene
har rykket

5.

Hjemmeside

1. Sandra har stor erfaring med hjemmesider
2. skal man kunne have dialog i ERFA grupperne? ERFA
gruppeleads skal checke - tilbyde dem det hvis de
kommitter sig til at kigge
3. inkl accept af fortrolighed samt deling af mail ved
indmeldelse

Actions
No.
1.
2.

Action
Malene kontakt Sandra med henblik på at få annonceret for
generalforsamling i fredagformiddag - laves indkaldelse
Skriv til alle ERFA leads bede om to linjer om gruppen til årsberetning

Resp.

Deadline

MMM

Asap

MMM

Asap

