Dansk
Hovedpine
Selskab

Torsdag den 21. februar 2017 kl. 17.00

Til stede: Messoud, Henrik, Peter og Astrid
Fraværende: Signe
Referent: Johanne

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2016
Godkendt.
2. Årsmøde 2017


Program
Messoud har kontakt med Philip Holland, der deltager som oplægsholder fra
London. Philip medbringer 2-3 forskere, som han selv betaler for.



Lokaler
Bestyrelsen diskuterede oplæg fra BDP Congress. Tilbudspris er 875 kr. Peter
Thede har kontaktet BDP Congress og fået oplyst at prisen vil være 825 kr. hvis vi
selv står for bookning af deltagere. Tilbuddet accepteres på 825 kr. Johanne og
Peter Thede kontakter BDP Congress.
Moltkes Palæ meddeles et afslag.



Budget
Messoud har kontaktet Novartis, TEVA, Allergan og Electrocore. Firmaerne får
mange ansøgninger i øjeblikket og støtter ikke prisuddelinger.

3. Hjemmeside – status
Bestyrelsen enes om at én fra bestyrelsen skal være tovholder på at følge op på
hjemmesiden og kontakte Johanne med henblik på løbende opdatering, dvs. sørge
for at kommende ph.d.´er osv. bliver annonceret osv. Bestyrelsen vil spørge Signe
om hun vil påtage sig opgaven. Alternativt kan Henrik påtage sig opgaven.
Desuden var der forslag til ændring i selve opsætningen af hjemmesiden.
Bestyrelsen diskuterede opsætning af de 3 bokse på forsiden og enedes om at de
skal flyttes højere op på siden. Desuden skal teksten ”Seneste nyheder og
begivenheder” slettes.
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Boksen Nyheder skal ikke længere reklamere for Master of Headache Disorders – i
stedet for skal der henvises til en artikel.
Boksen Kommende møder skal reklamere for:
IHS2017 Vancouver
Kommende årsmøde
Boksen Forskning:
Der skal laves en liste over igangværende projekter.
Link til PDF-fil over årsrapport.
Link til Annual rapport fra paincenter – (Nanna)
I bjælken – menulinjen – uddannelse og forskning – skal de brydes op i 2
selvstændige menuer.
Farven på teksterne i rullemenuerne ønskes markeret med en tydeligere sort skrift i
stedet for grå.
Bestyrelsen diskuterer billedet af hovedet midt på hjemmesiden. Der ønskes et nyt
billede, og der skal findes et nyt.
Der skal ændres i titler på hjemmesidens bestyrelser.
Astrid – er nu afdelingslæge, Henrik er klinisk lektor.
Bestyrelsen diskuterer om der skal linkes til Dansk smerteforum.

4. Eventuelt
Bestyrelsen berørte kort hvem der er på valg ved kommende generalforsamling;
Astrid Juhl Terkelsen, Henrik Winther Schytz og revisor Jakob Møller Hansen.
Til maj afgøres det om Messoud Ashina bliver udnævnt som præsident for IHS.
Bestyrelsen påtænker et arrangement i marts måned 2018 i forbindelse med
åbningen af Hovedpinehuset i Glostrup.
5. Næste møde
Der er ikke flere bestyrelsesmøder før årsmødet den 2. oktober 2017.
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