
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 16.01.19 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Anne, Sunnleif, Anne-Sophie og Sofie 

Afbud fra:  

Referent: Sofie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Generalforsamling – 
herunder økonomi, 
årsberetning og 
arbejdsprogram 
 

Anne bestiller forplejning ved ETF ca én uge før GF. 
 
Økonomi: Der har været problemer med at få vores 
regnskab fra ETF, men vi er blevet lovet at det vil være 
os i hænde så vi kan få det forbi den økonomiske 
kontrollant (Lene Barslund) inden GF. 
Sunnleif vil forsøge at få et overblik over, hvordan 
vores nuværende egenkapital er, så vi kan tage 
udgangspunkt i dette ift kontingentfastsættelse. Der 
stilles forslag om at fastholde nuværende kontingent 
(100kr og 300kr). 
Sofie tilbyder at stille op som dirigent til GF. 
Sunnleif tilbyder at stille op som referent til GF. 
 
Forsøge at få logo klar til GF. Der er lavet et forslag som 
vi vedtager er brugbart (grøn baggrund og to G’er som 
reminiscerer talebobler). Dette vil vi præsentere ved 
GF 

Anne 
 
 
 
 
 
Sunnleif 
 
 
 
Sofie 
Sunnleif 
 
Sunnleif 

2. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri 
har sendt en invitation til temadag om sarcopeni, som 
er videresendt til medlemmerne. 
 
Der er udpeget en repræsentant til referencegruppen 
for det faglige oplæg til den nationale handlingsplan for 
”Det gode ældreliv”. Der er valgt Sofie Lind fra EFS 
bestyrelse. 
 
Mail fra Beate Jarl omkring Nyt dialogværktøj til 
rehabilitering med udgangspunkt i mad- og 
måltidsaktiviteter. Der spørges ind til om vi kan stå inde 
for det og finder det relevant for medlemmer af 
selskabet. Vi vurderer at det er relevant at få 
videreformidlet dette til medlemmer i ETF. Beate har 
tilbudt at gøre dette. Anne vil svare Beate. 
 

 



3. Næste møde 
 

GF 7/2. Der skal tilstræbes et møde inden 19/2 bl.a. 
mhp konstituering. 
Vi foreslår umiddelbart 13/2 

 

4. Eventuelt 
 

  

 


