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Årsmøte kurs 2014
Årsmøtet ble avholdt på Farris bad i vakre omgivelser. Det var enda et vellykket kurs med
tema ”Akutt dermatologi” . Oppmøtet var bra og tilbakemeldingene positive både for de
internasjonale og de lokale foredragsholderne.

Høstsymposiet 2014:
Også denne gangen var det stor oppslutning på Thon hotell, Ullevål Stadion.
Gjennom flott samarbeide med legemiddelindustrien kunne vi ha anerkjente utenlandske
forelesere.
Tema var Akne og Hidradenitt og Rosacea.
Tilbakemeldingene var stort sett kun positive, og de andre konstruktive kommentarene vil bli
tatt i betraktning ved planleggingen for neste år.

Årsmøte kurs 2015
Tema for møtet i Tromsø ble bestemt og presentert for medlemmene allerede ved høstmøtet.
Alle medlemmene i komiteen har vært aktive og delaktige for å få til et innholdsrikt program.

Videre Arbeidsprofil og planlagte oppgaver:
Kurskomiteen har to møter i året som legges i tilknytting enten til høstmøtet eller årsmøtet.
Videre kontakt og møteaktivitet skjer per mail eller skype.
Tekniske formøter i tilslutning av møtene avholdes alltid 1 time før. Kurskomiteens
medlemmer må være tilstede under hele disse møtene og har da selvstendige roller som
møteleder, teknisk support, omsorg for foredragsholdere og praktiske oppgaver som
evalueringsskjemaer etc.
Den økonomiske situasjonen sammen med de formelle reglene for tellende kurstimer og
samarbeidet med legemiddelindustrien, gir ekstra utfordringer når det gjelder å finne
foredragsholder.
Men komiteens medlemmer jobber aktivt for å finne potensielle aktører for å tilfredsstille
foreningens medlemmer.
I forbindelse med årets høstmøte vil foreningens 100 års jubileum markeres.
En egen komite har blitt utnevnt til å sette sammen et spennende program.
Det vil bli fokus på historisk dermatologi, tanker rundt dermatologien og fagets utvikling i
fremtiden. Planleggingen for høstens program er godt i gang og vi håper på like bra oppmøte
som ved tidligere høstmøte.
Komiteen består av: Tor Langeland, Claus Lutzow-Holm, Svein Helland, Linn Landrø,
Alexander Stefou, og Katarina Z Stangeland.
Videre vil vi takke Bjørn Kvammen og Michael Zangani for god innsats, flott arbeid og
engasjement som medlemmer av komiteen.

