Dansk Selskab for Retsmedicin
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin
Onsdag d. 23. april 2008 kl. 18.30
Auditorium A, Frederik V’s vej 11, 2100 København Ø
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2.
3.
3a
4.
5.
6.

Formandsberetning.
Beretning fra udvalg.
Beretning fra selskabets repræsentation i DANAK og DMS.
Aflæggelse af det reviderede regnskab fra 2007.
Fastsættelse af kontingent.
Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne:
a. Speciallægeuddannelsen
b. Forretningsorden for uddannelsesudvalg
c. Vedtægtsændring
7. Valg: Dorte Rollmann er på valg (villig til at genopstille) revisorer og revisorsuppleanter
Evt. (Eventuelle forslag skal indgives til bestyrelsen ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før
generalforsamlingen)
Bilag er tilgængelige på selskabets hjemmeside/for medlemmer: www.forensic.dk, glemt
medlemsnummer kan indhentes ved henvendelse til formanden (jb@retsmedicin.au.dk).

Videnskabeligt forårsmøde forud for den ordinære generalforsamling i
Dansk Selskab for Retsmedicin
Onsdag den 23. april 2008 kl. 16.00 – 18.00
Auditorium A, Frederik V’s vej 11, 2100 København Ø
Emne:

Aldersbestemmelse

Mødeleder:

Overlæge, Steen Holger Hansen Retsmedicinsk Institut, København

Program:
1.

Mads Warnecke, læge Retsmedicinsk institut, København: En opgørelse over undersøgelse fra Retsmedicinsk
Institut, Københavns universitet.

2.

Steen Holger Hansen, overlæge, Retsmedicinsk Institut, København: Retslægerådets procedurer i sager med henblik
på familiesammenføring.

3.

Niels Lynnerup, lektor, Retsantropologisk laboratorium Retsmedicinsk Institut, København: En retrospektiv
opgørelse af aldersbestemmelse ved håndrøntgen.

4.

Niels Lynnerup, lektor, Retsantropologisk laboratorium Retsmedicinsk Institut, København Kulstof 14 analyse af
øjenlinser

Kl. ca. 18.00: Pause med let anretning, øl og vand

Formand:
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Jytte Banner Lundemose
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Telefon: 86 12 56 77

Kasserer:
Overlæge
Michael Hardt-Madsen
Patologisk Institut, Sygehus Fyn Svendborg
E-post: Hardt-Madsen@get2net.dk
Telefon: 2621 5802

Sekretær:
Afdelingsleder, Retskemisk Afdeling
Dorte Rollmann
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.
E-post. drollmann@health.sdu.dk
Telefon: 6550 3008
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Odense den. 14 marts 2008

Kære Medlem
Selskabet vil anmode dig om at fremsende din e-mail adresse til flg. adresse
jb@retsmedicin.au.dk, idet vi i fremtiden således har mulighed for at fremsende post i
elektronisk form.
På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Dorte Rollmann
Sekretær,
Afdelingsleder, Retskemisk Afdeling
Retsmedicinsk Institut, SDU
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Den 31. marts 2008
Formandsberetning

Sidste år blev formandens beretning indledt med, at året, der var gået, havde været et aktivt år for
selskabet med flere tiltag i et forsøg på at manifestere og vise faget udad til. Dette års
formandsberetning skal indledes med, ”nu er det endelig lykkedes”.
Retsmedicin som speciale:
Der 01.02.2008 blev der oprettet en speciallægeuddannelse i retspatologi og klinisk retsmedicin.
Der foreligger en godkendt målbeskrivelse for uddannelsen og en køreplan for meritoverførsel og
speciallægeanerkendelse, som vil foregå i Sundhedsstyrelsens regi året ud.
Der er i forbindelse med oprettelse af specialet en lang række personer, som skal takkes, idet
indsatsen ikke kun har været i det forgangne år, men kan dateres tilbage til selskabets oprettelse.
Derfor en stor tak til grundlæggerne af selskabet og en stor tak for det arbejde, der er blevet gjort i
årenes løb af alle aktive i selskabet.
Formanden og selskabet ønsker at rette en stor tak til den nedsatte ”speciale arbejdsgruppe”. Tak
til repræsentanten for statsobducenturerne og professorerne, professor Hans Petter Hougen,
København, og til selskabets repræsentant, vicestatsobducent Peter Leth, Odense. I processen med
at få specialet indført udarbejdede arbejdsgruppen en grundig beskrivelse af faget, fagets
udvikling mere og mere væk fra patologien og over i kliniske funktioner, idet den kliniske
retsmedicin i dag udgør over halvdelen af tidsforbruget på institutterne. Der blev redegjort for
den store diskrepans mellem afgangen af speciallæger i patologisk anatomi og tilgangen af samme
i retsmedicin, som ligeledes må baseres på forskellen mellem patologiuddannelsen og det daglige
arbejde i retsmedicinen. Ved en fremskrivning af dagens speciallægesituation ville der i år 2015
være et forventet antal erhvervsaktive speciallæger i retsmedicin på 5 (ved en afgang som 65‐årig).
Speciallægeuddannelsen opbygning:
Introduktionsuddannelsen varer 1 år, hvoraf ½ år tilbringes på et retsmedicinsk institut og ½ år
på et patologisk institut. Introduktionsuddannelsen omfatter de mere basale kompetencer inden
for retspatologi, klinisk retsmedicin og patologisk anatomi.
Hoveduddannelsen varer 4 år med ansættelser, der tilsammen sikrer, at målbeskrivelsens
kompetencer opfyldes. Uddannelsen foregår gennem ansættelse i godkendte forløb, hvoraf 2 år
foregår på et patologisk institut og 2 år på et retsmedicinsk institut. I hoveduddannelsen indgår
generelle kurser (2½ uge) og teoretiske specialespecifikke kurser (6 uger) samt forskningstræning
(20 dage).
De specialespecifikke kurser:
De specialespecifikke kurser foregår henover hoveduddannelsesforløbet og er en kombination af
specialespecifikke patologiske og retsmedicinske kurser med et samlet kursustimeantal på 210.
Kurserne kommer til at omfatte;
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Corpus uteri, tuba uterina, ovariet, testis, placenta og føtal patologi
13 timer (2 dage)
Diagnostiske metoder
23 timer (3 dage)
Fordøjelseskanalen, pancreas og peritoneums patologi
14 timer (2 dage)
Kardiovaskulær patologi
12 timer (1½ dag)
Lever og galdevejes patologi
11 timer (1½ dag)
Nedre luftvejes patologi
13 timer (2 dage)
Neuro- og muskelpatologi
11 timer (1½ dag)
Øvre luftveje, hoved- og halsorganers patologi
12 timer (1½ dag)
Urinvejs- og nyrepatologi
12 timer (1½ dag)
Retsgenetik og kriminalteknik
14 timer (2 dage)
Retsantropologi og retsodontologi
14 timer (2 dage)
Jura og retsmedicinske erklæringer
7 timer (1 dag)
Læsionspatologi
21 timer (3 dage)
Klinisk retsmedicin
26 timer (4 dage)
Retskemi
7 timer (en dag)
Nøglepersoner i speciallægeuddannelsen:
Der er fundet uddannelsesansvarlige speciallæger/overlæger på alle tre institutter. For
Københavns vedkommende er det overlæge Steen Holger Hansen, for Århus vicestatsobducent
Ingrid Bayer Kristensen og for Odense vicestatsobducent Peter Leth. De uddannelsesansvarlige
speciallægers funktion er at varetage ansvaret for uddannelsen i afdelingen sammen med
hovedvejleder og daglig vejleder.
Bestyrelsen har udpeget vicestatsobducent Peter Leth som hovedkursusleder, der sammen med
delkursuslederne skal sikre, at de teoretiske kurser opfylder målbeskrivelsens mål. Der er en
række yderligere opgaver i forbindelse med implementeringen af specialet bl.a. udarbejdelse af
faglig profil, stillingtagen til, om vi vil have postkliniske lektorer og hvor mange.
Der bliver den 2. april afholdt møde med det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse,
Videreuddannelsesregion Nord, med følgende dagsorden: Orientering om retsmedicin som
selvstændigt
speciale,
dimensionering
m.v.,
udarbejdelse
og
vedtagelse
af
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uddannelsesprogrammer, orientering om arbejdet med nyt ansættelsessystem til
speciallægeuddannelsen, herunder udarbejdelse af faglig profil for specialet retsmedicin. I dette
møde deltager Jan Greve, sekretariatschef, og Halfdan Eika, begge Videruddannelsesregion
Nord, de uddannelsesansvarlige speciallæger, hovedkursuslederen og selskabets formand.
Selskabets formand fungerer midlertidigt som Sundhedsstyrelsens kontaktperson vedrørende
specialet og er midlertidig rådgiver vedrørende specialet for Det regionale Råd for Lægers
Videreuddannelse, men viger gerne pladsen, så snart overtager findes.
Speciallægeuddannelsen er etableret, men endnu ikke implementeret, hvorfor de ovenfornævnte
nøglepersoner kan forudse et stort arbejde med implementeringen af specialet. Forhandlinger skal
igangsættes med de respektive patologiafdelinger og regioner. Derudover skal der udarbejdes
uddannelsesforløb for hver opslået stilling. Det er selskabets håb, at samarbejdet mellem de tre
institutter fortsat bliver udbytterigt med indbyrdes hjælp og støtte.
Status og dimensionering
Pt. er 11 speciallæger i patologisk anatomi og cytologi kvalificerede til at erhverve
speciallægeanerkendelsen i retsmedicin, to personer er speciallæger i patologisk anatomi og
mangler et mindre antal måneder i retsmedicin, fire personer har påbegyndt eller afsluttet en delt
introstilling i patologi og retsmedicin og er derfor klar til at indgå i et nyoprettet
hoveduddannelsesforløb i retsmedicin, syv personer har påbegyndt eller endt ren intro i patologi
og har mere end 6 måneders erfaring på et retsmedicinsk institut, hvilket ved meritoverførsel vil
gøre dem kvalificerede til at søge en H-uddannelsesstilling, to personer har intro i ren patologi og
er påbegyndt et H-uddannelsesforløb i patologi, otte personer har endnu ikke påbegyndt et
uddannelsesforløb, men har ansættelser i uklassificerede stillinger i retsmedicin.
Sundhedsstyrelsens udmelding er, at der forventes tre hoveduddannelsesforløb (et på hvert af de
tre institutter) og ca. 1.5 til dobbelt så mange introduktionsforløb.
Udviklingen i antallet af speciallæger ansat ved de retsmedicinske
institutter
60
50

Uddannelsessøgende i
retsmedicin

40
Antal

Ved et indtag på tre H-forløb per år
vil udviklingen af speciallæger ansat
ved de retsmedicinske institutter
komme til at se ud som angivet i
diagrammet.

Læger som hverken er patologer
eller retsmedicinere

30

Retsmedicinere

20
Patologer
10

23

21

19

17

15

25
20

20

20

20

20

11

09

13

20

20

20

20

20

07

0

Årstal

Formand:
Vicestatsobducent, Ph.D.
Retspatologisk Afdeling,
Jytte Banner Lundemose
Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet
E-post: jb@retsmedicin.au.dk
Telefon: 86 12 56 77

Kasserer:
Overlæge
Michael Hardt-Madsen
Patologisk Institut, Sygehus Fyn Svendborg
E-post: Hardt-Madsen@get2net.dk
Telefon: 2621 5802

Sekretær:
Afdelingsleder, Retskemisk Afdeling
Dorte Rollmann
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.
E-post. drollmann@health.sdu.dk
Telefon: 6550 3008

Dansk Selskab for Retsmedicin

Økonomien i speciallægeuddannelsen
Økonomien er ikke på plads, men som det ser ud nu kommer stillingerne i patologien til at
figurere som ekstrastillinger i forhold til de normerede rene patologiforløb, hvorfor pengene til de
retsmedicinske forløb under patologidelen skal bevilges af regionerne/sygehusene.
Finansieringen af den retsmedicinske del står institutterne/universiteterne for. Der er ingen tvivl
om, at uddannelsesstillingerne både ressourcemæssigt og økonomisk på den korte bane kommer
til at koste, men på den lange bane er et rekrutteringsmæssigt og kvalitetsmæssigt godt tiltag, der
vil manifestere faget og sikre det fremover.
Målbeskrivelsen for specialet kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og vil i nærmeste
fremtid ligeledes få en plads på DSFR’s hjemmeside. Hvis nogen har et ønske om at se notat
udarbejdet af ”speciale-arbejdsgruppen” til brug for forhandlingerne med Sundhedsstyrelsen og
Sundhedsstyrelsens skrivelse om meritoverførsel og dimensionering af specialet, kan henvendelse
rettes til formanden.
Selskabets hjemmeside:
Hjemmesiden for Dansk selskab for Retsmedicin har ikke kunnet følge med de rivende
ændringer, der er foregået indenfor det sidste 1½ år, hvorfor den trænger til en kærlig
opgradering. Bestyrelsen har med vilje tilbageholdt denne opgradering, indtil
speciallægeuddannelsen kører på skinner, og bestyrelsen foreslår således, at de
uddannelsesansvarlige på de tre institutter samt 1-2 uddannelsessøgende står for designet af
hjemmesiden med hensyn til speciallægeuddannelsen, idet der her skal tænkes i brugervenlige
baner for både vejledere og uddannelsessøgende. Revisionen vil komme til at foregå i samarbejde
med en arbejdsgruppe under bestyrelsen.
Andre opgaver for selskabet:
Dansk selskab for Retsmedicin er siden sidste generalforsamling blev bedt om tre bidrag til
Ugeskrift for Læger: Særlige tiltag inden for ”specialet”, hvor valget faldt på en artikel om Center
for Børn udsat for overgreb (CBO) i Århus - samt to artikler, den ene om beskrivelse af læsioner
og den anden om udfærdigelse af politiattester – alle tre opgaver har været i udbud på de tre
institutter via bestyrelsens repræsentanter. Alle tre bidrag udgår fra Århus.
Medlemsantal:
Selskabets medlemstal er uændret fra sidste år 109 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Dorte Rollmann er medlem af bestyrelsen og besidder sekretærposten. Dorte er på valg og ønsker
at genopstille. Revisorerne er på valg hvert år, og Ole Ingemann Hansen og Birgitte Kringsholm er
begge villige til at genopstille.
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Holdsammensætningen ser således ud:

Holdsammensætning for bestyrelse og uddannelsesudvalg:
valgt

på valg

slut

Bestyrelsen:
Jytte Banner (formand)
Michael Hardt-Madsen
Steen Holger Hansen
Peter Mygind Leth
Dorte Rollmann

2006
2003
2006
2003
2005

2009
2006 (genvalgt)
2009
2006 (genvalgt)
2008

2015
2012
2015
2012
2014

Uddannelses udvalg
Peter Thiis Knudsen (formand)
Steen Holger Hansen
Christina Jacobsen
Marianne Rohde

2006
2006 (udpeget )
2006
2006

2009

2015

2009
2009

2015
2015

Suppleant til bestyrelse/uddannelsesudvalg: Martin Worm-Leonhard,
Revisorer:
Birgitte Kringsholm
2007
2008
Ole Ingemann Hansen
2007
2008
Revisorsuppleant Jesper Boldsen

Selskabets Økonomi:
Økonomien i selskabet er sund. Beholdningen pr. 01.01.2008 er på 264.909 kr., heraf mangler der
at blive trukket for Nordisk Retsmedicinsk Tidsskrift, ligesom der kan forudses en udgift for
revidering af hjemmesiden.
Certificeringsudvalget:
Certificeringsuddannelsen er med oprettelse af specialet nedlagt, jævnfør sidste bestyrelsesmøde,
hvor det blev kundgjort, at certificeringskurserne vil bestå, indtil de ikke længere har
uddannelsesmæssig berettigelse.
Kurser:
Der har været afholdt efteruddannelseskursus i Odense i Imaging in Forensic Medicine. Kurset
blev holdt på engelsk, og det var pænt besøgt af internationale kollegaer og havde et godt og
fagligt indhold. Dette internationalt orienterede kursus åbnede klart mulighed for samarbejde
internationalt, ikke mindst i forhold til etablering af standardiserede scannings protokoller, hvor
Danmark som et af de få lande, der råder over scanningsmuligheder på alle landets institutter,
kan blive førende.
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Det næste efterårskursus bliver afholdt i Århus, emnet er ”drab”, og kurset er planlagt til 7. og 8.
november 2008. Kurset bliver internat med overnatning på kursuscenteret.
Næste forårskursus bliver Odense og kommer til at omhandle falske anmeldelser jævnfør skemaet
nedenfor.

År
2008
2009
2010

Møde
København (Aldersbestemmelse)
Odense
(Falske anmeldelser)
Århus

2011

København

2012

Nordisk kongres?

Kursus
Århus (Drab)
København (Lægefejl)
Odense (Narko – stoffer i retsmedicinsk
belysning)
Århus (Retsmedicinsk traumatologi)
København

Forretningsordener og vedtægtsændringer:
Det har i forlængelse af godkendelse af speciallægeuddannelsen været nødvendigt allerede efter
et år at revidere forretningsordenen for Uddannelsesudvalget. Den reviderede udgave er
tilgængelig på hjemmesiden senest 3 uger før generalforsamlingen.
Det har været nødvendigt at lave vedtægtsændringer efter oprettelsen af specialet i retsmedicin,
forslag til vedtægtsændringer er vedlagt i bilag.

Dette var ordene - om end mange specielt om specialet.

Jytte Banner
Formand for Dansk Selskab for Retsmedicin
Vicestatsobducent, ph.d., Aarhus Universitet.
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Forretningsorden for Uddannelsesudvalget

Indledning
Uddannelsesudvalget er oprettet for at varetage den praktiske tilrettelæggelse af Selskabets kongresser, møder, kurser og
øvrige uddannelsesaktiviteter, herunder de specialespecifikke kurser. Udvalget refererer til Bestyrelsen og modtager
retningslinier for sit arbejde derfra. Udvalget samarbejder med Hovedkursuslederen ved tilrettelæggelse af kurser, der indgår i
speciallægeuddannelsen i retsmedicin. Udvalget samarbejder med de tre institutter og delkursusledere fsv. angår den
detaljerede planlægning.

Formål
Uddannelsesudvalget varetager på selskabets vegne og efter bestyrelsens godkendelse planlægningen af:
Den Nordiske Kongres i Retsmedicin
Selskabets årlige efterårskursus
Selskabets årlige forårsmøde
Specialespecifikke kurser
Uddannelsesudvalget indstiller emner til kongres, efterårskursus og forårsmøde på basis af forslag fra bestyrelsen, udvalget
selv eller fra medlemmer af selskabet. Udvalget opstiller og planlægger i samarbejde med Hovedkursuslederen l
videreuddannelseskurser for uddannelsessøgende i speciallægeuddannelsen.

Organisation
Uddannelsesudvalget består jfr. Selskabets love af en formand, to medlemmer og en suppleant valgt ved Selskabets
generalforsamling. Desuden udpeger bestyrelsen et medlem af uddannelsesudvalget. Hovedkursuslederen for de
specialespecifikke kurser udpeges af bestyrelsen og er ordinært medlem af uddannelsesudvalget. Der vælges én blandt de
uddannelsessøgende i H-forløb, som er ordinært medlem af udannelsesudvalget, funktionstiden er max. den tid,
vedkommende er aktiv i et H-foløb. Det bør tilstræbes, at alle tre institutter og så mange af selskabets specialer, retspatologi,
retskemi, retsgenetik, retsodontologi og retsantropologi, som muligt er repræsenterede i uddannelsesudvalget.
Uddannelsesudvalget konstituerer sig selv med sekretær.

Arbejdsform
Uddannelsesudvalget afholder mindst to møder om året, almindeligvis i relation til forårsmøde og efterårskursus.
Formanden udarbejder dagsorden for mødet
Sekretæren tager referat af mødet. Dette tilstilles bestyrelsen, og med dennes godkendelse offentliggøres det på Selskabets
hjemmeside.

Standarddagsorden for Uddannelsesudvalgets møder
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Næste forårsmøde
Næste efterårskursus
Videreuddannelseskurser
Økonomi
Gensidig orientering
Eventuelt

Aktiviteter

Kongres
Selskabet afholder på skift med de andre nordiske lande den Nordiske Kongres i Retsmedicin. Kongressen tilstræbes afholdt
på skift ved de tre institutter i rækkefølgen København-Århus-Odense. Kongressens tilrettelæggelse er af et sådant omfang, at
Bestyrelsen, Uddannelsesudvalget og den lokale kongreskomite vil indgå et tæt samarbejde om gennemførelsen af
kongressen. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra uddannelsesudvalget og det pågældende institut emnerne for
kongressen. Det institut, der afholder kongressen, kan herefter trække på uddannelsesudvalget i fornødent omfang til
gennemførelse af kongressen. Da kongressen kun afholdes i et enkelt land hver 15. år, vil en detaljeret plan for en sådan
kongres ikke have mening i denne forretningsorden.

Efterårskursus
Selskabet afholder hvert efterår et efteruddannelseskursus. Kursus afholdes almindeligvis fredag-lørdag første weekend i
november, men dette kan ændres, hvis anden mødeaktivitet, der omfatter større dele af selskabet, tilsiger dette. Kursus
afholdes på skift mellem de tre institutter i rækkefølgen København-Århus–Odense.
Bestyrelsen bestemmer efter fælles indstilling fra Uddannelsesudvalget og det arrangerende institut emnet for kursus. Det
skal tilstræbes, at alle Selskabets specialers fagområder tilgodeses over en årrække. Det tilstræbes endvidere, at der veksles
mellem ”brede” emner med relevans for størstedelen af selskabets medlemmer og de faggrupper, der traditionelt har interesse
for retsmedicin, såsom justitsvæsenet i bredeste forstand, relevante klinikere mv., og ”smalle” emner med en forventet mere
begrænset deltagerskare.
Programmet for kursus udarbejdes i samarbejde mellem det arrangerende institut og Uddannelsesudvalget, således at det
tilsikres, at bestyrelsens intentioner med kursus opfyldes. Det vil være naturligt, at der er sammenfald mellem emnet og det
arrangerende instituts videnskabelige interesser, men med den forskellige fordeling af specialer på institutterne vil dette ikke
altid kunne opfyldes.
Kursus er af væsentlig betydning for Selskabets økonomi, idet ”brede” kurser skal skabe økonomisk grundlag for de ”smalle”
kurser. Kursusøkonomi henhører derfor under bestyrelsen og varetages af Selskabets kasserer og det arrangerende institut.
Kursus skal planlægges så betids, at det kan optages i Lægeforeningens kursuskatalog for efteråret, dvs. således at opslag kan
være lægeforeningen i hænde senest 1. juni samme år. Efterårskursus skal annonceres i Scandinavian Journal of Forensic
Sciences og Ugeskrift for læger. Annoncering i UfL er forudsætning for refusion af udgifter til udenlandske foredragsholdere.
I forbindelse med kursus afholdes en kursusmiddag for deltagerne fredag aften.

Forårsmøde
Selskabet afholder hvert forår et forårsmøde, der afholdes den dag, Selskabet afholder generalforsamling i henhold til
Selskabets vedtægter. Mødet afholdes på skift mellem de tre institutter i rækkefølgen København-Århus-Odense, således at
der ikke afholdes forårsmøde og efterårskursus samme sted i samme kalenderår. Bestyrelsen bestemmer, efter fælles
indstilling fra Uddannelsesudvalget og det arrangerende institut, emnet for mødet, og om det derudover skal omfatte frie
foredrag. Det skal tilstræbes, at alle Selskabets specialers fagområder tilgodeses over en årrække i emnerelaterede møder.
Programmet for mødet udarbejdes i samarbejde mellem det arrangerende institut og Uddannelsesudvalget, således at det
tilsikres, at bestyrelsens intentioner med mødet opfyldes.
Mødets økonomi henhører derfor under bestyrelsen og varetages af Selskabets kasserer og det arrangerende institut.
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Kursus skal planlægges så betids, at det kan optages i Lægeforeningens kursuskatalog for foråret, dvs. således at opslag kan
være lægeforeningen i hænde senest 1. oktober forrige år. Forårsmødet skal annonceres i Scandinavian Journal of Forensic
Sciences og Ugeskrift for læger. Annoncering i UfL er forudsætning for refusion af udgifter til udenlandske foredragsholdere.

Specialespecifikke kurser
Uddannelsesudvalget arrangerer i samarbejde med Kursuslederen kursus for uddannelsessøgende i speciallægeuddannelsen.
Kurserne annonceres på selskabets hjemmeside.
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Vedtægter for Dansk Selskab for Retsmedicin
§1
Selskabets navn er "Dansk selskab for retsmedicin". Over for udlandet "Danish Society of Forensic Science".
§2
Selskabets formål er at fremme udvikling, forskning og undervisning indenfor retsmedicin, herunder at afholde
videnskabelige møder og varetage postgraduat uddannelse i retsmedicin.
§3
Stk.1. Som medlemmer af selskabet kan optages læger, der i mindst 1 år har haft ansættelse ved et retsmedicinsk institut,
heltidsansatte videnskabelige medarbejdere på de retsmedicinske institutter samt embedslæger. Endvidere kan bestyrelsen
godkende nye medlemmer som ikke opfylder et af disse kriterier, men som har dokumenteret en særlig interesse i
retsmedicin.
Stk.2. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Afvisning af optagelse kan indbringes for
generalforsamlingen.
Stk.3. Udmeldelse af selskabet sker med mindst 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår. Ved kontingentrestance over
1 år sker udmeldelse automatisk.
Stk.4. Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller en fjerdedel af medlemmerne og afgøres ved en
generalforsamling.
Stk.5. Æresmedlemmer kan efter motiveret forslag fra bestyrelsen optages, når der under en generalforsamling er 2/3's
majoritet herfor. Disse medlemmer har ikke stemmeret, og er ikke valgbare.
§4
Stk.1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes på en generalforsamling.
Stk.2. Regnskabsåret er kalenderåret, og regnskabet skal være revisorerne i hænde senest den 1. februar. Stk.3. Medlemmer,
som er pensionerede, og æresmedlemmer er kontingentfri.
§5
Stk.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt,inden udgangen af april måned og indkaldes skriftligt med
mindst 3 ugers varsel samtidig med dagsordenens bekendtgørelse.
Stk.3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Beretning fra bestyrelsen herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer.

3.

Beretning fra udvalg.

4.

Forelæggelse af de reviderede regnskaber.

5.

Fastsættelse af kontingent.

6.

Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

7.

Eventuelt valg af formand.

8.

Eventuelle valg af bestyrelsen.

9.

Eventuelle valg til udvalg, råd og andre tillidsposter.

10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
11. Eventuelt
Stk.4. Forslag - herunder til valg - der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen
ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før generalforsamlingen, og disse skal ligesom forslag fra bestyrelsen være
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medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk.5. Afstemninger vedrørende valg af formand og bestyrelse m.m. skal ske skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater,
end der skal vælges.
Stk.6. Formanden vælges særskilt ved simpel stemmeflerhed.
Stk.7. Valg til bestyrelsen i øvrigt sker ved simpel stemmeflerhed, og det samme er gældende for de øvrige hvervs
vedkommende. Medlemmerne har 1 stemme for hvert ledigt hverv.
Stk.8. Alle afgørelser i øvrigt træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i lovene.
Stk.9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal hvis mindst 1/4 af medlemmerne kræver det,
indkaldes af denne inden 6 uger med mindst 2 ugers varsel med angivelsen af motivering af forslag, som ønskes behandlet.
Stk.10. Hovedpunktsreferat af forhandlingerne på en generalforsamling skal af bestyrelsen udsendes til samtlige medlemmer
senest to måneder efter generalforsamlingen.
§6
Stk.1. Bestyrelselsen består af 5 medlemmer, som bortset fra formandsposten konstituerer sig selv med næstformand,
sekretær og kasserer, og som selv fastlægger sin forretningsorden. Ved valg til bestyrelse tilstræbes repræsentation fra alle 3
institutter og fra alle stillingskategorier.
Stk.2. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Stk.3. Valg til bestyrelsen gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange.
§7
Stk.1 Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 2 medlemmer til et uddannelsesudvalg, der skal forestå den
postgraduate virksomhed. Valg til uddannelsesudvalg gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange.
Bestyrelsen skal herudover være repræsenteret med mindst 1 medlem, der udpeges efter hver generalforsamling. Det
tilstræbes at et medlem ikke er fastansat.
Stk.2 Bestyrelsen udpeger en Hovedkursusleder til at forestå kurserne i speciallægeuddannelsen. Denne kursusleder
er ordinær medlem af udvalget.
Stk 3 De uddannelsessøgende i H-forløb vælger en repræsentant, som er ordinært medlem af uddannelsesudvalget,
dog max den tid vedkommende er i H.forløb.
§8
Lovændringer kan foretages af en generalforsamling efter forudgående udsendelse af ændringsforslagene til medlemmerne
senest 3 uger før generalforsamlingen og kræver for vedtagelse, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
§9
Stk.1. Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer er tilstede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Hvis der på den pågældende
generalforsamling ikke er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstede, men de tilstedeværende medlemmer ved simpel
stemmeflerhed stemmer for opløsningen, skal der tidligst 6 uger og senest 8 uger derefter afholdes ekstraordinær
generalforsamling, der uanset fremmøde er beslutningsdygtig. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages ved
simpel stemmeflerhed.
Stk.2. Ved selskabets opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af selskabets midler. Midlerne kan ingensinde
udloddes til deling blandt medlemmerne, men skal henlægges til fonds med forskningsformål
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DANSK SELSKAB FOR RETSMEDICIN

Regnskab for 2007

Overført fra 2006

245.106,74

Indtægter
Renter
Kontingent
Kursus (certificering)
Kursus (Imaging) gebyr
middag
Dansk Medicinsk Selskab

7.786,70
18.740,00
25.500,00
124.990,00
33.925,00
10.000,00

Indtægter

i alt

220.941,70

Udgifter

Kursus (Imaging)
Kursus (Certificering)
Generalforsamling, Odense
Hjemmeside
Udsendelser
Rejser for bestyrelse
Nordisk Retsmedicin
Frimærker og kontorhold

160.000,69
25.500,00
6.090,49
1.430,00
5.684,25
2.108,94
0,00
325,25

Udgifter i alt

201.139,62

Balance pr. 31.12.2007

201.139,62

264.908.82

Konto i Jyske Bank
Aftalekonto i Jyske Bank

64.908,82
200.000,00

Beholdning pr. 31.12.2007
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