
1. DASAIMs Uddannelsesudvalg (DUU) har følgende ændringsforslag af protokollat fra 2014 vedr. 
forretningsorden for Uddannelsesudvalget DASAIM 
 
Følgende tekst er gældende i protokollat 2014: 
 
Protokollat 2: Forretningsorden for uddannelsesudvalget: 
Udvalget er ansvarlig for kurserne under speciallægeuddannelsen. Tilrettelæggelsen af kurserne foregår i samarbejde 
med selskabets fagudvalg. Udvalget består af en formand samt tre medlemmer, alle valgt på generalforsamlingen. 
Derudover består udvalget af tre uddannelsessøgende læger (indstillet af FYA og valgt på generalforsamlingen) og tre 
postgraduate kliniske lektorer (PKL), én fra hver uddannelsesregion (eller, hvis en PKL ikke er anæstesiolog, da 
udpeges et andet medlem, der er anæstesiolog og medlem af det regionale uddannelsesråd), hovedkursuslederen 
samt repræsentant i UEMS. 
 
Ændringsforslag til protokollat: 
Protokollat 2: Forretningsorden for uddannelsesudvalget: 
Udvalget er ansvarlig for at udarbejde overordnede retningslinjer for videreuddannelsen i anæstesiologi og kurserne 
under speciallægeuddannelsen. Tilrettelæggelsen af kurserne foregår i samarbejde med selskabets fagudvalg. 
 
Desuden arbejder udvalget med politik for speciallægernes efteruddannelse. 
 
Udvalget består af: 

 En formand 

 Tre speciallæger, alle valgt på generalforsamlingen. De tre speciallæger repræsenterer de tre 
uddannelsesregioner, hvorfor der vælges én repræsentant fra hver Region 

 Tre uddannelsessøgende læger (indstillet af FYA og valgt på generalforsamlingen) 

 Tre postgraduate kliniske lektorer (PKL) én fra hver uddannelsesregion (hvis en PKL ikke er anæstesiolog, da 
udpeges et andet medlem, der er anæstesiolog og medlem af det regionale uddannelsesråd) 

 Hovedkursuslederen 

 Repræsentanten i UEMS 
 
 
 
 
 

2. Forslag til vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen 

Begrundelse: 
For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet har bestyrelsen besluttet at foreslå ændring af bestyrelsens 
sammensætning, således at bestyrelsen udvides med en kommende formand ét år før den afgående formand træder 
ud af bestyrelsen. Derfor foreslås følgende vedtægtsændring: 

Prgf. 4 (nuværende) 
Stk. 1.2: Selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne er Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af 
formanden for Selskabet, kassereren og 2 yngre læger (hvoraf den ene konstitueres som lægelig sekretær), samt 
formændene for Anæstesiudvalget, Børneanæstesiudvalget, Intensivudvalget, Smerteudvalget, 
Neuroanæstesiudvalget, Obstetrisk udvalg, Præhospitaludvalget, Thoraxanæstesiudvalget og hjemmesidens redaktør. 
Bestyrelsen kan udvides af generalforsamlingen efter reglerne i protokollat 1. 

Prgf. 4 (forslag) 
Stk. 1.2: Selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne er Selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af 
formanden for Selskabet, kommende formand valgt på generalforsamlingen året inden den siddende formand afgår 
(når relevant), kassereren og 2 yngre læger (hvoraf den ene konstitueres som lægelig sekretær), samt formændene 
for Anæstesiudvalget, Børneanæstesiudvalget, Intensivudvalget, Smerteudvalget, Neuroanæstesiudvalget, Obstetrisk 



udvalg, Præhospitaludvalget, Thoraxanæstesiudvalget og hjemmesidens redaktør. Bestyrelsen kan udvides af 
generalforsamlingen efter reglerne i protokollat 1. 

Prgf. 3, Stk. 2 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 
4. Beretning og regnskab fra DASAIMs fond 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskab og budget, herunder de lægelige revisorers beretning og fastsættelse af kontingent 
7. Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår) 
8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1 
9. Valg af kasserer, redaktør og 2 Yngre Læger til bestyrelsen 
10. Valg af formænd for øvrige udvalg 
11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg 
12. Valg af repræsentanter for Selskabet 
13. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 
14. Eventuelt 

 


