
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 13.06.18 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: sunnleif, Anne 

Afbud fra: Anne-sohpie 

Referent: Sofie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Økonomi 
 

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget nyt omkring 
økonomien.  

 

2. Opsamling på diverse –
logo, velkomstbrev, Liste 
over udpegninger 
 

Logo – Sunnleif har forsøgt at rykke efter det et par 
gange. Der er på nuværende tidspunkt ikke fremskridt 
ift til det. Det skal afklares om der er behov for at finde 
en med mere tid eller om vi skal bruge det som allerede 
er udarbejdet.  
 
Velkomstbrev – Det har været uafklaret om der skulle 
afventes et nyt logo. Det besluttes der, at vi ikke skal. 
Sofie sender nuværende, godkendte udkast til Ninna 
Engelsen og det ligges i dropbox. 
 
Liste over udpegninger – Sofie skal have svaret Daniela 
Knürr og have klarlagt hvor det skal placeres på vores 
hjemmeside 

Sunnleif 
 
 
 
 
 
Sofie 
 
 
 
 
Sofie 

3. Status på temadag for 
ergoterapeuter på 
plejehjem. 
 

Der er styr på det hele undtagen lokaler. 
 
Der er udfordringer ift at finde lokaler. Ishøj Danhostel 
er booket til os. Der var ikke plads på Fredericia 
Danhostel, og de andre i omegnen har plads til for få 
(max 30) eller er for dyre. Der er dog dukket en 
mulighed op på Fredericia idrætscenter som Sunnleif vil 
få klarlagt om er muligt for os (en halv lounge, ca 90 
mennesker). 
 
Anne vil få lagt arrangementerne op i etf-kalender om 
senest en uge. 
 
Der er besluttet at vi selv tager imod tilmeldinger. 
Medlemmer skriver til vores mailadresse med 
oplysningen om de selv eller arbejdspladsen skal 
betale. ETF tager stadigvæk hånd om selve betalingerne 
 
Sofie skal sørge for at linke til arrangementerne 
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Anne og 
Sunnleif 
 
 
 
Sofie 



jævnligt på egen facebookside samt ”ergoterapeuter på 
plejecentre.” 
 

4. Fagligt fokusområde – 
det videre arbejde 
 

Anne sender invitation ud til temadagen sammen med 
oplægget til idelisten ”vejledning til forberedelse til 
samtalen og info om typiske arbejdsopgaver” 
Vi samler op på det faglige fokusområde efter 
sommerferien 

Anne 

5. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser. 
 

National Konference om aldring og samfund: Sofie og 
Anne tilmelder sig på nuværende tidspunkt og Sunnleif 
og Anne-Sophie skal have afklaret om de skal og kan 
komme med. 
 
Kl ældrekonference 18/9-18 emnet er komplekse 
borgerforløb. Vi skal følge op på om der skal være 
deltagelse ved dette efter sommerferien.  

 

6. Næste møde 
 

Anne laver en Doodle omkring et heldagsmøde i 
september eller oktober. Næste skypemøde vil 
afhænge af hvornår heldagsmødet kan blive. 

Anne 

7. Eventuelt 
 

Send gerne lige en fællesmail ifm ferier så vi alle er 
orienteret omkring dette 

 

 


