
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 07.03.18 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Anne Sophie, Sofie, Anne, Sunnleif 

Afbud fra:  

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Konstituering af 
bestyrelsen 
 

Anne fortsætter som formand. Anne Sophie vælges 
som næstformand efter Sif. Sunnleif fortsætter som 
økonomiansvarlig og Sofie som webansvarlig. 
 

 

2. Opsamling fra 
generalforsamling 
 

Det blev foreslået, at det fremgår af hjemmesiden 
hvilke arbejdsgrupper og lignende, som vi har 
repræsentanter i. Dette synes vi er en god ide, da det 
er med til at vise, hvad selskabet arbejder med 
udover at lave faglige arrangementer. Vi vil bede om 
oplysninger fra Etf og sætte dem et passende sted på 
hjemmesiden. 
Når referatet fra generalforsamlingen er færdigt 
sender vi det ud til medlemmerne og fremhæver, at 
der er ledige pladser i bestyrelsen. 
Vi må sætte ambitionsniveauet og aktivitetsniveauet 
efter at vi kun er 4 bestyrelsesmedlemmer. 
Vi mangler at finde vores logo, Sunnleif arbejder 
videre med det. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anne og 
Sofie 
 
 
 
Sunnleif 
 

3. Ergo 18 
 

Vi vil gerne lave en folder, der fortæller om selskabet, 
som kan ligge fremme ved Ergo 18, men aktuelt er 
der ikke tid og overskud i bestyrelsen til at lave den. 
Vi vil hellere fokusere på vores faglige fokusområde 
og bl.a. få arrangeret faglige temadage.  Hvis der 
kommer flere kræfter i bestyrelsen, tages emnet op 
igen. 
Deltagelse i Ergo 18 (6.-7. november) tages op når det 
nærmer sig. 
 

 

4. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser. Obs 
Demensdagene 7.-8. maj 
 

Sofie finder ud af om hun kan deltage inden d 4/4, 
hvor prisen stiger igen. Ingen af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage. 
Anne og Sunnleif deltager i generalforsamling i Dansk 
Gerontologisk Selskab d 8/5. 
 

Sofie 



5. Næste møde 
 

Skypemøde 4. april kl. 20-21.  
Vi forsøger at finde en eftermiddag i maj, hvor vi kan 
mødes i Etf – Anne Sophie med på Skype. Anne 
sender en doodle. 

Anne 

6. Eventuelt 
 

Intet til dette.   

 


