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Dagsorden
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. Kommentarer til foreslåede møder (fortsat fra sidste bestyrelsesmøde)
4. Rapport fra ICOPA – drøftelse af konsekvenser
5. Visioner: Vil vi noget mere med DSP
a. Offentlige møder
b. Internationale møder (fx fælles med BSP, German society, andre)
c. Brainstorm
6. Eventuelt
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Intet nyt om økonomi. Annette skulle have sat Ming ind i regnskabet, men dette var ikke lykkedes pga netværksproblemer. Ming sørger for, at overdragelsen er sket inden næste bestyrelsesmøde.
Ad 3: Julemødet med Colin Sutherland er på plads. Mødet afholdes 25.11. kl. 19-21. Foredragets titel
er "The zoonotic aspect of malaria: Exchange of malaria parasites between humans and other primates".
Tropemedicinerne (DSTMIH) vil spørge, om det kan afholdes på DBL. Kim ansøger Dansk Medicinsk Selskab om finansiel støtte til foredragsholder, dette forventes.
De tilstedeværende til bestyrelsesmødet foreslår, at praktiske arrangement af julemødet klares af nogle af de bestyrelsesmedlemmer, som ikke var til stede? (Se venligst i listen over afbud, hvem der kunne tænkes på).
Temaet for forårssymposiet var blevet vendt i DSTMIH, og efter en kort drøftelse nåede vi frem til et
endeligt tema: Prevention and chemotherapy of parasitic diseases. Vi blev enige om i år at undlade
udenlandske key note speakers og i stedet at have debatsessioner morgen og eftermiddag. Den ene
kunne være om ’Prevention of malaria – vaccines or traditional tools’. Pro- and con-diskussion mellem to debattører med efterfølgende debat. Forslag til debattører: Ali Salanti (vacciner) mod Pascal
Magnussen (IPT, myggenet mv.) Moderator kunne være Ib Bygbjerg. Den anden kunne være ’Overcoming resistance – bridging veterinary and human experiences’. Her kunne Michael Alifrangis gøre
rede for kombinationsbehandlinger og andre aspekter af resistensudvikling hos mennesker, mens Stig
Thamsborg kunne tale om forebyggelse af resistens mod antihelminthica ved ændret behandlingspraksis. Dette skulle igen følges af en drøftelse, som vel her næppe bliver en egentlig diskussion men

snarere tanker om, hvor meget man kan lære af hinanden. Der kom ikke et forslag til moderator her,
det kunne måske være Peter Nejsum?
Andre interessante områder at få dækket på dette forårssymposium er udvikling af nye antiparasitære
lægemidler, og hertil kommer jo de sædvanlige åbne præsentationer.
Vi vil gerne allerede nu reservere Aud 1 på Life som sædvanlig. Den detaljerede planlægning af forårssymposiet tager vi til næste bestyrelsesmøde.
Vedr. generalforsamlingen er emnet (’The year in parasitology’) og datoen fastlagt sidste gang.
Ad 4: Forløbet af ICOPA udbuddet blev kort skitseret. Selv om vi ikke vandt ICOPA i 2014 har det
givet os en meget stor erfaring, og det har afgjort anbragt DSP på det parasitologiske verdenskort.
Jørgen er blevet 2nd vice president i WFP og vil arbejde for en forenkling af udbudsprocessen, herunder at lægge beslutningen om værtskabet over til bestyrelsen. På WFP blev vi opfordret til at melde os
som arrangør af EMOP af Mas-Coma og andre. Ingen i bestyrelsen havde et ønske om at stå for
EMOP, som er meget mere grundlæggende parasitologisk i modsætning til størstedelen af vores medlemmers interesser.
Derimod er DSTMIH i gang med at undersøge muligheden for værtsskabet af European Congress of
Tropical Medicine i 2015 (evt. 2013). Vi var enige om, at DSP kan stå bag en sådan invitation. Som
en start på denne støtte tilbød vi Kim David – som formand – at DSTMIH kan anvende vores hjemmesidelayout og vores kongres koncept fra ICOPA buddet. Annette Olsen har givet til kende, at hun
gerne vil deltage i dette arbejde, og det gjaldt også de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke
mindst en kongres i 2015 ville passe godt til en gennemgang af Millenium Development Goals og hele markedsplads ideen. Kim vil orientere os om, hvordan sagen udvikler sig.
Ad 5:
a. Jørgen omtalte en vision om at lave åbne møder, fx med Politiken og WWF om biodiversitet, for at
sætte DSP i offentlighedens søgelys og spille en proaktiv rolle. Kim foreslog, at man kunne lave møder med andre selskaber, herunder større arrangementer. Hvis man anvender de rigtige kommunikationslinier vil det være muligt at tiltrække mange studerende og andre, blot temaet er rigtigt. Vi blev
enige om, at DSP sagtens kan udvide sine aktiviteter, men vil lade det summe til næste møde.
b. BSP har spurgt, om vi ville henlægge vores forårssymposium til BSP’s spring meeting i 2011. Dette fandt vi for tidligt, men det kunne være en god ide fx i 2012. Dette ville kræve, at BSP-mødet ligger let tilgængeligt med billigt fly fra Danmark, at der stilles rejsestipendier til rådighed for danske
(unge) deltagere, og at vi planlægger det sammen som et joint meeting. I så fald skal vi overveje at
afholde et ekstra større møde eller symposium i Danmark fx i efteråret, så der ikke bliver for langt
imellem vores aktiviteter. Der blev ikke taget beslutning om dette emne. Under ICOPA i Melbourne
havde Heidrun Moll fra det tyske parasitologiske selskab også omtalt muligheden for et joint meeting
fx i 2016. Dette blot til omtale.
c. Der var brainstormet rigeligt ovenfor og blev ikke tænkt yderligere store tanker.
Ad. 6:
Ingen kommentarer.
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