
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Lørdag d 20.10.18 kl. 10.30-17 hos Sunnleif 

Til stede: Alle 

Referent: Sunnleif 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer og 
prioritering af dagsorden 
 

Anne HJ er ordstyrer.   

2. Gennemgang af aftaler 
for bestyrelsesarbejdet 
 

Vi har gennemgået aftalerne og foregående aftaler 
godkendes og justeres til nuværende behov. 

 

3. Økonomi 
 

Faktura for temadag i Ishøj og foredragsholder er 
sendt til ETF. Sunnleif rykker for faktura for temadag i 
Fredericia. Sunnleif skriver til Karina ift. krav for 
underskrift for at slippe for at printe refusionsblanket 
ud. 

Sunnleif 

4. Planlægning af 
generalforsamling 2019 
 

Vi aftaler at generalforsamlingen 2019 skal ligge i 
februar og laver en afstemning blandt bestyrelsen og 
drøfter mulige oplægsholdere. 
Vi arbejder med hvad vi skal have som fagligt 
fokusområde i 2019 og vil tage det op videre ved 
næste bestyrelsesmøde, for at kunne præsentere det 
til generalforsamlingen. 

 

5. Fagligt fokusområde – 
det videre arbejde, 
herunder opsamling på 
afholdte temadage 
 

Vi har fået feedback fra et medlem om vores idéliste 
og vil sende foreløbigt udkast til udvalgte medlemmer 
til kommentar og derefter sende den videre til ETF 
mhp. distribution og layout. 
Vi har afholdt to gode og spændende temadage for 
ergoterapeuter på plejehjem med aktivt deltagende 
deltagere. 

 

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

Vi er næsten klar med logo, det skal finpudses og 
bliver senest klar til indkaldelse til generalforsamling 
2019. 
Det reviderede velkomstbrev er blevet færdigt og er 
sendt til ETF. 
En journalistpraktikant fra ETF har henvendt sig ift. et 
interview. Vi finder det uklart hvad formålet med 
interviewet er og har efterspurgt yderligere 
informationer. 
Et bestyrelsesmedlem har deltaget i lanceringen af 
Det Nationale Demensrums resultater i september. 

Sunnleif 
 
 
Sofie 



Sundhedsstyrelsen har sendt ”Anbefalingerne for 
tværsektorielle forløb for mennesker med demens er 
sendt til høring”. 

7. Hjemmesiden 
 

Dette punkt tages op til næste bestyrelsesmøde. 
Vi forhører os hos Dansk Selskab for Fysioterapi i 
Gerontologi og Geriatri, for at høre hvordan de har 
lavet deres egen hjemmeside. 

 
Sofie 

8. Næste møde 
 

Bestyrelsesmøde over Skype d. 14.11.18 kl. 20-21  

9. Eventuelt 
 

  

 


