
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 27.03.19 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Lotte, Stefi, Anne Sophie, Sofie, Line, Signe, Anne 

Afbud fra:  

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Endelig stillingtagen til 
deltagelse i konferencer 

Atypiske ældreliv, 9. maj i Nyborg: ingen har mulighed 
for at deltage 
Demensdagene, 23.-24. maj i København: Lotte 
IAGG-ER 2019, 23.-25. maj i Gøteborg: Anne og Line 
 
Vi drøfter holdningerne til formidling fra konferencer 
og temadage, som vi deltager på for selskabet. Der er 
enighed om, at det stadig er en forventning, at man 
laver et referat, som kan sendes til medlemmerne. 
Det skal gerne være kort og præcist og med links, så 
det er let at gå til, og så medlemmerne selv kan søge 
mere viden om de enkelte emner efter interesse. 
 

 

2. Planlægning af længere 
møder 
 

Det er ikke muligt at finde en dato for et heldagsmøde 
før sommerferien. Vi prøver i stedet at finde en 
eftermiddag i begyndelsen af maj fra 16-19 hos Etf, 
hvor Anne Sophie og Stefi evt er med på Skype. Vi vil 
allerede nu finde dato for heldagsmøde i efteråret. 
Der sendes doodle ud til begge møder 
 

 
 
 
 
 
Anne 

3. Hjemmesiden 
 

Line og Stefi har kigget på hjemmesiden, som trænger 
til at blive opdateret og revideret, og vi gennemgår 
siden. 
Flere punkter er ikke længere relevante og skal 
fjernes. 
Der mangler en del referater fra bestyrelsesmøderne 
sidste år. Vi vil spørge Etf hvor længe referaterne skal 
være tilgængelige. 
Referater fra konferencer, temadage og lignende skal 
stadig på hjemmesiden, men alt før 2015 slettes. 
Program for afholdte temadage lægges fortsat på 
hjemmesiden, så potentielt nye medlemmer kan se, 
hvad der er foregået de sidste par år. 
Stefi skriver til Etf vedr rettelser og opdateringer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefi 
 



Det vil også være relevant med et lille skriv om, hvad 
selskabets arbejde går ud på. Line laver et oplæg med 
udgangspunkt i beskrivelsen fra velkomstbrevet og 
sender det rundt til kommentarer. 
 
 

 
 
 
Line 

4. Planlægning af 
arbejdet med årets 
fokusområde 
 

Punktet sættes på dagsordenen til 
eftermiddagsmødet i maj. 

 

5. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Referat fra generalforsamlingen er blevet 
kommenteret og rettet til. Godkendes i dag. Vil blive 
lagt på hjemmesiden og sendes til medlemmerne 
med næste nyhedsmail. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Kari Rose Holm, 
projektleder i Center for værdig ældrepleje med 
forespørgsel om vi vil dele nyheder og information 
om centrets arbejde og gratis kompetenceudvikling.  
Det besluttes at gøre opmærksom på centrets arbejde 
i næste nyhedsmail. Mht. at gøre opmærksom på 
kurser og temadage besluttes det kun at gøre det, når 
det er fagligt relevant for ergoterapeuter, da mange 
af temadagene primært er rettet mod plejepersonale. 
 
Region Øst afholder medlemsarrangement for 
SOSU’er, kostfaglige og ergoterapeuter på plejehjem 
og døgnpladser d 13. maj. Sofie og Line vil prøve at 
deltage og samtidig gøre lidt reklame for selskabet. 
 
Der skal snart en nyhedsmail ud til medlemmerne, 
bl.a. med info om den nye bestyrelse og referat fra 
generalforsamlingen. Den bliver sendt ud snarest 
muligt efter d 12/4. 
 
 

 
Stefi 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

6. Eventuelt 
 

Punktet ”Næste møde” er ikke kommet på 
dagsordenen og tages derfor under eventuelt. Som 
udgangspunkt er næste skype-møde 1/5, men dette 
aflyses, hvis det lykkes at finde en dato for et længere 
eftermiddagsmøde i begyndelsen af maj. 
 

 

 


