
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: 7.maj 2014 kl 20.30-21.30 over Skype 
 

Til stede via Skype:  Anne, Lykke, Tine, Anne Sophie, Vibeke 

Afbud fra:  Maya 

Referent:  Vibeke 

Sendt til:  Lene Barslund 

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer og 
referent 
 

Det er lettest at være både ordstyrer og referant. 
 
Opgaven som referant skal gå på tur. Der skal laves en liste, så 
vi ikke behøver at huske, hvis tur det er. 

Vibeke 
 
Anne 

2. Budget og regnskab 
 

Indtil videre er der balance mellem indtægter og udgifter. Der 
kommer udgifter ifb mødet i Gøteborg. Aftalte at Anne og 
Tine får refunderet bilag for måltiderne. Vil følge foreningens 
takster for diæter. 
 
Alle bedes huske at sende bilag, også de elektroniske, til 
Vibeke , så de kan blive underskrevet eller sendt bekræftet til 
foreningen. Tabita får ekstra arbejde, hvis hun skal sende dem 
til Vibeke og så få dem tilbage igen. 

 
 
 
 
 
Alle 

3. Revision af 
beskrivelse af specialet 
Gerontologi 
Det færdige oplæg er 
medsendt og skal have 
en endelig godkendelse i 
bestyrelsen før den 
sendes til Etf. 
 

Vibeke undrede sig over, at ordet Geriatri pludselig dukkede 
op i teksten. Dette var en fejl og det fjernes.  
Alle enige om, at det var en flot beskrivelse.  
Det sendes til ETFs formand, der skal ”godkende” det, før det 
lægges  ud.  
 
Lisbeth Villemoes har gjort et godt stykke arbejde, så hun får 
en flaske vin som tak for hjælpen. 

 
 
 
Anne 
 
 
 
Vibeke 

4. Workshop 20/5 + 19/6 
Hvem kan deltage? 
 

Anne og Lykke er i Odense. 1 af dem kan deltage.  
Anne Sophie vil meget gerne deltage, men kan kun d. 19.06. 
Efterfølgende har Tine også meldt sig, så vi kommer til at blive 
repræsenteret. 
 

 
 

5. Oprettelse af et 
internt register over 
medlemmernes viden 
og uddannelse 
jf arbejdsprogrammet 

Der laves et udkast til et brev, hvor det forklares hvad en liste 
vil blive brugt til. 
Listen bliver ikke offentliggjort, men er bestyrelsens 
arbejdsredskab, så vi ved, hvem der måske kan hjælpe, hvis vi 
bliver spurgt om noget. 
Listen bør ligge hos formanden og i Dropbox 

Anne 
 
 
 
 
Maya, Anne 

6. Kommende 
arrangementer 
Er der et emne, som vi 
allerede nu skal begynde 
at se på til planlægning 

 
EFS Forskning har spurgt om vi er interesserede i fælles 
arrangementer. Vi er ikke helt afvisende, men vil gerne vide 
lidt mere. 
 

 
Anne 
 
 
 



efter sommerferien? 
 

Vi skal have en hel temadag i efteråret/ oktober. Ikke taget 
stilling til, om det skal være 2 gange eller hvor. Efter lidt snak 
vidste det sig, at der er grundlag for en hel dag med emnet 
Demens som fælles oveskrift. Vi fandt flere emner end der er 
plads til, men det er lettere at vælge fra. 
Underpunkterne kan være: 
-Søvn problemer.  (Tine har hørt om et foredrag fra Protac, 
der skulle være rigtigt godt og Vibeke har for et par år siden, 
hørt en læge fra søvnforskningsenheden på Glostrup?) 
-Hjælpemidler – Spørge Jonas H. 
- Musik  
- Hverdagsrehabilitering og demens ( Vibeke har lige været til 
et møde, hvor Mette Stræde Andersen fortalte om sin bog ) 
-Reminicens 
-Snoezel 
- Bachelor projekt 
 

Alle undersøger nærmere om mulighederne indenfor 
emnerne og punktet tages op på næste møde. 

 
 
 
Tine, 
Vibeke 
 
Vibeke 
Alle 
Vibeke 
 
Alle 
Vibeke, alle 
 
Maya, alle 
Vibeke, alle 
 
Alle 

7. Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering, relevante 
kurser  
”Rehabilitering – Når livet 
skal leves hele livet?”  2.-3. 
oktober 
 

Lykke vil gerne deltage. Evt Anne Sophie. Dette afklares til 
næste møde.  

 

8. Næste møde 
Er fastlagt til 10/6 hos 
Vibeke. 
Punkter ? 
 

Mødes kl. 15. 30. Er der behov for at blive hentet på 
stationen, skal I bare sige til.  

 

9. Eventuelt 
 

  

 
  


