DAMO (Danske Arbejdsmedicineres Organisation)
Generalforsamling torsdag d. 23. april 2009
referat
1) Valg af dirigent og referent: Svend Viskum valgtes som dirigent. Jonas Winkel Holm,
sekretær for DAMO, valgtes som referent.
2) Formandens beretning:
Formanden (Sigve W. Christensen) aflagde beretning i henhold til den udsendte skrfitlige
beretning. Især diskuteredes:
Nye vedtægter for FAS med betydning for DAMO: Formanden orienterede om de
organisatoriske ændringer i FAS fra og med 2009. Disse indebærer at man i FAS nu kun kan
få indflydelse via én kanal, nemlig de forhandlingsberettigede organisationer (f.eks.
Overlægeforeningen og Embedslægeforeningen m.m.) men ikke DAMO, som mister sin
repræsentation i FAS’s repræsentantskab. Det drøftedes, at det naturligvis har stor
indflydelse på DAMO at vor speciallægeorganisation nu højest kan have en (formentlig
temmelig beskeden) uformel indflydelse på FAS og Lægeforeningen. En drøftelse om
DAMO’s eventuelle fremtidige arbejdsområder og eksistensberettigelse på den baggrund
udspandt sig især senere på generalforsamlingen (se pkt. 11: Eventuelt)
Vedtægtsændringer for DAMO: Desuden udløser de nævnte ændringer i vor (nu tidligere)
moderorganisation nødvendige vedtægtsændringer for DAMO. Formanden fremlagde disse
vedtægtsændringer i DAMO, som alle bestod i, at de tidligere organisatoriske referencer til
FAS og Lægeforeningen anbefaledes fjernet. (Herunder at indmeldelse og udmeldelse i
DAMO nu ikke længere skal ske automatisk ved optagelse i FAS, men ved skriftlig
henvendelse til bestyrelsen).
Disse vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen.
Lokal Løndannelse: Sigve orienterede om at denne (udover grundlønnen) består af
funktionsløn og kvalifikationsløn, hvilket FAS i øvrigt har udarbejdet vejledende kriterier
for (se link i skriftlig årsberetning).
Lønstatistik for DAMO’s medlemmer: Formanden fortalte at sagen har været drøftet grundigt
med FAS’s sekretariat, men at FAS har ikke det fornødne datagrundlag herfor. Det har
tidligere vist sig meget svært at gennemføre lønstatistik i DAMO-regi for medlemmerne.
Der bestod dog fortsat på generalforsamlingen en vis udbredelse af at ønske et fornyet
forsøg på at gennemføre en sådan lønstatistik, hvilket DAMO noterede sig.
Overenskomstresultater for Overlægeforeningen: Sigve resumerede sin skriftlige beretning
herom (og opfordrede os bl.a. til at huske fleksibilitetstillægget for overlæger uden
formaliseret vagt).
3) Beretning fra DAMO’s repræsentant i UEMS-udvalget, også Sigve:
Sigve fortalte at repræsentationen fra Danmarks side udelukkende har bestået i at Ole
Carstensen (for DASAM) har været til et møde i Belgrade (idet det møde, Sigve som
repræsentant for DAMO skulle have deltaget i, af uklare grunde blev aflyst.) Der henvises til
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Ole Carstensens årsberetning for 2008 ang. DASAMs deltagelse i UEMS-samarbejdet.
4) Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
5) Aflæggelse af revideret regnskab: Sigve fremlagde det reviderede regnskab, som blev
vedtaget.
6) Valg af bestyrelse: Sigve (formand), Niels Kjærgaard Jørgensen (næstformand) og Jonas
Winkel Holm (sekretær) var på valg og blev alle genvalgt.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant: Per Sabroe Nielsen blev genvalgt som revisor og Niels
KJ som revisorsuppleant.
8) Redegørelse for budget: Sigve fremviste budgettet, som godkendtes.
9) Fastsættelse af kontingent: Der udspandt sig en diskussion af en evt. kontingentnedsættelse
på baggrund af det ret moderate aktivitetsniveau i DAMO, men det besluttedes dog at
kontingentsatsen på 200 kr. ind til videre fastholdes.
10) Eventuelt:
DAMO’s fremtid: Der udspandt sig en drøftelse af DAMO’s mulige fremtidige
arbejdsopgaver og almene eksistensberettigelse i lyset af DAMO’s tab af repræsentation i
FAS. Desuden har der i flere år været et ret beskedent aktivitetsniveau i DAMO. (Det blev
her i øvrigt nævnt at en effektiv måde at sikre sig fagligt-organisatorisk indflydelse (også
mhp. at tilgodese en arbejdsmedicinsk profil) kan være at stille op til valg i
Overlægeforeningen).
På den anden side blev det fremført, at et lille speciale som arbejdsmedicinen godt kan blive
noget klemt, f.eks. i forbindelse med regionaliseringen/sygehusreformerne, og at det
desuden kan være tryghed i at have en sådan ”stående” organisation med specifikt
specialekendskab til støtte også i personsager, der måtte opstå.
Drøftelsen endte med at dirigenten, til almindelig enighed på generalforsamlingen vegne
formulerede, at der generelt var en vis skepsis for berettigelsen af DAMO fremover, samt at
DAMO vil arbejde videre med denne problemstilling og på den baggrund fremføre et oplæg
herom til næste års generalforsamling.
Referent
Jonas Winkel Holm
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