
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Tirsdag d 15.05.18 kl. 16-19, Etf, Mødelokale 1, Nørre Voldgade 90, Kbh. 

Til stede: Sunnleif, Sofie, Anne 

Afbud fra: Anne Sophie 

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Økonomi 
 

Vi har modtaget det første kvartalsregnskab. Intet at 
bemærke. 
 

 

2. Opsamling på diverse – 
referater, logo, 
velkomstbrev 
 

Sofie sørger for at få referatet fra GF færdigt indenfor 
en uge og sende det til hjemmesiden. Herefter sender 
Anne det til medlemmerne sammen med en 
opfordring til at melde sig til bestyrelsen. 
Sunnleif har nu lagt referat fra sidste bestyrelsesmøde 
i dropbox til kommentarer og godkendelse indenfor 
en uge, herefter skal det sendes til hjemmesiden. 
 
Sofie er ved at lægge sidste hånd på velkomstbrevet, 
som snart bliver sendt ud til godkendelse i resten af 
bestyrelsen.  
 
Sunnleif har rykket for logo og vi håber at der snart 
kommer et forslag med de ændringer, vi har ønsket. 
Sunnleif holder kontakten med grafikeren. 
 

Sofie 
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Sunnleif 
 
Sofie 
 
Sofie 
 
 
 
 
 
Sunnleif 

3. Planlægning af faglig 
temadag 
 

Sunnleif og Anne har arbejdet videre med en temadag 
målrettet ergoterapeuter på plejehjem med fokus på 
rollen som konsulent og vejleder. Der er fundet 
relevant underviser og vi beslutter at afholde to ens 
temadage på hver side af Storebælt, vi satser på 
Fredericia og København. Anne og Sunnleif arbejder 
videre med at finde lokaler. Anne kontakter 
underviser og laver endelig aftale, samt laver opslag 
til arrangementskalenderen.  
Vi vil bede Etf om at tage imod tilmeldinger. 
Der skal være minimum 20 betalende deltagere for at 
arrangementet gennemføres. Tilmeldingsfrist 3½ uge 
før. 
Pris: 300 kr for medlemmer, 900 kr for ikke-
medlemmer. Man skal være medlem af Etf (eller DF) 
for at deltage 

 
 
 
 
 
Sunnleif 
og Anne 
 
Anne 



Vi inviterer medlemmer af DSF Gerontologi og 
Geriatri med til medlemspris jf. vores aftale med dem. 
 

4. Liste over udpegninger 
til arbejdsgrupper og 
lignende – jf. videresendt 
mail fra Etf 
 

Kommunikationsafdelingen har sendt et oplæg til 
tekst vedr. udpegninger i diverse arbejdsgrupper mv., 
der afsluttes med en oplistning. Vi er enige om, at vi 
synes teksten er overflødig og at vi foretrækker at det 
blot er en oplistning med angivelse navn på gruppen 
samt måned og årstal for udpegningen. Anne kigger 
tilbage i referaterne og opdaterer listen med 
udpegninger og svarer tilbage til 
kommunikationsafdelingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

5. Fagligt fokusområde – 
det videre arbejde 
 

I december lavede vi en brainstorm omkring 
ergoterapeuter på plejehjem – vejledning til 
forberedelse til samtalen og info om typiske 
arbejdsopgaver.  
Det giver god mening at have Etfs ”10 anbefalinger til 
demensområdet” med i arbejdet, så der er 
sammenhæng. 
Det kan også være at vi kan få hjælp fra 
kommunikationsafdelingen i Etf ift. formidling af 
vores arbejde. 
Vi aftaler at sende det foreløbige udkast ud til 
kommentarer blandt vores medlemmer. Herefter 
tager vi stilling til, hvordan vi skal arbejde videre med 
området. Tages op på næste møde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

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

Anne og Sunnleif har været til Nordisk Gerontologisk 
Kongres i Oslo. Det var nogle spændende dage. Der 
udarbejdes et referat i løbet af de kommende uger, 
som bliver lagt på hjemmesiden og sendt til 
medlemmerne. 
 
Vi satser fortsat på at vi alle deltager i National 
Konference om aldring og samfund d. 29/10-30/10 i 
Middelfart. Tages op på næste møde, forinden 
undersøger alle, hvorvidt de har mulighed for at 
deltage. Early bird 14/7. 
 

 

7. Næste møde 
 

13.06.18 kl. 20-21 på Skype.  

8. Eventuelt 
 

  

 


