Referat af Bestyrelsesmøde nr. 201
Sted:

Dyrelægevej 100, Tid: torsdag 19/5 2016 kl. 17-19

Til Stede:

Tina Alstrup Hansen, Peter Nejsum, Michael Alifrangis, Brian Lund Fredensborg, Birgitte
Vennervald, Mohamad Nafi Al-Sabi
Dennis Röser

Afbud:

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt.
2. Evaluering af forårssymposium
 Velbesøgt.
 Det er vigtigt at prisuddelingen afspejler generelle kvaliteter af forskningen og kommunikationen af
denne. Der er derfor ikke en type forskning som er mere værdig end en anden type forskning jf. vores
guidelines for YSA.
 Poster fungerede fint.
 Nemlig.com kan levere mht. drikkevarer, snacks etc. Det koster lidt i levering men er en let og praktisk
løsning.
 Der var øl nok!
 Frokost var ok…dog ingen dessert (var blevet sparet væk)
 Lidt forvirring mh.t hvad folk skulle betale på selve dagen
 Kaffe/kage/poster rum skal organiseres bedre – borde skubbes helt ud til væggen så der er mere plads
til posters
 Der skal tages billeder til forårssymposiet som skal lægges på hjemmesiden; både af vindere samt
deltagere. Det blev foreslået at der ligeledes kunne være en fotokonkurrence…

3. Økonomi
 Kassebeholdning: 38.906,14 kr; Underskud på 2.069,95 kr. Underskud for forårssymposiet: 4.907,95 kr.
Manglende indbetaling fra medlemmer. Regnskabet er revideret af to revisorer.
 MobilePay; Den nye kassér (TBA) vil undersøge hvordan den specifikke DSP konto kan tilknyttes et
telefon nr. (hvor der sikkert i forvejen er tilknyttet en anden privat konto)
 En alternativ strategi for hvervning af nye medlemmer kunne være at der gives medlemsrabat ved
forårssymposiet som ellers kun vil være til fuld pris.
4. Hjemmeside
 Formanden forelagde muligheden for at få lavet en opdatering af hjemmesiden til 2-4000 kr. En hel ny
hjemmeside som skal opbygges fra bunden vil koste 5-10.000 kr.
 Der vil blive nedsat et udvalg som skal komme med et oplæg til kommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen regner med at der skal afsættes 2-4000 kr til en opdateringen.
5. ICOPA 2022
 Bestyrelsen har drøftet muligheden for at få ICOPA 2022 til København

 Det primære man skal stå for er at komme med et tilbud; samt alt det videnskabelige. Det formelle og
praktiske står Wonderful Copenhagen og en professionel konference organisator for.
 Er der stemning for det?
6. Hurtig gennemgang og oprydning af medlemsliste. Gjort…Peter sender; Michael opdaterer
7. Julemødet + andre typer møder/PR aktiviteter Hvor og hvornår aftales til næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt. Intet

