
Udkast til dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde i ergoterapifagligt selskab for psykiatri 
Dato: 11.1 kl 10 – 15 
Sted: ETF, Nørre Voldgade 90, 1358 København K  - lokale ??spørg i receptionen - Tlf.: 88 82 62 70  
Til stede:  
Afbud fra:  
Sendt til: Maria Kruse Larsen, Bodil Fauerskov, Helle Nørgaard Rasmussen, Helle Obbekær, 
Henriette K Niemann, Inge Degn Johansen, Marianne Høllund 
                                                                                                             

Dagsorden Referat :  bilag   Ansvarlig 
Præsentation     
Punkter til 
dagsorden for 
mødet  

1. Godkendelse af referat og valg af referent 
2. Planlægning af seminar 2012 

 Nærmere indkredsning af emner og  
     oplægsholderes opgave 
 Indkredsning af relevant kursussted  
 Økonomiske kalkyler / deadlines 
 Fordeling af opgaver vedr. annoncering,  
     nyhedsmails, betalingsmodul,  
     tilmeldingsansvarlig mm 

3. Planlægning af hjemmesidens tilblivelse og 
vedligeholdelse heraf 

4. Nyhedsbrev og nyhedsmail januar 2012 
5. PR-info/materiale til samarbejdspartnere 
6. Årshjul for bestyrelsesarbejdet 
7. Temadag i efteråret ? 
8. Ny mødedatoer for 2012 

 

 
Bilag 1-3 

 

Planlægning af 
seminar 8-9 
maj 

A ) Nærmere indkredsning af emner og oplægsholderes 
opgave – mhp endeligt kursusprogram og ramme til 
oplægsholdere 
B ) Indkredsning af relevant kursussted udfra økonomiske 
kalkyler / deadlines 
C) Fordeling af opgaver vedr. annoncering, nyhedsmails, 
betalingsmodul mm 

 

 
Bilag 1 
 
 
Bilag 2-3 

 

Planlægning af 
hjemmesidens 
etablering 

Hvem gør hvad og hvordan for at få den op at køre ?   

Nyhedsbrev  Input til årets første nyhedsbrev ?  
Hvilke nyheder skal med ?  
Jeg har lavet et udkast – men mangler input fra/til bl.a 
behandlingspsykiatrien  ??? – Input ønskes…. 
 

Bilag 4   

PR-info Opfølgning fra sidste møde - ???   
Århjulet Realistisk gennemgang af nyt udkast til bestyrelsens årshjul Bilag 5  
Temadag i 
efteråret 

Emner til en temadag i efteråret ? 
Hvordan ser det ud med ressourcerne ?  

  

Vedtægter og 
generalforsam-
ling  

Hvordan vælges medlemmer til bestyrelsen for 3 år – når 
vedtægterne siger vi kun har generalforsamling hvert 2. år ??? 

Bilag 6   

Evt og 
planlægge 
mødedatoer 

Planlægning af kommende bestyrelsesmøder 2012 
 

  


