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DAGSORDEN 
 

Grundet mange afbud til dagens og tidligere møder startede bestyrelsen 
mødet med at drøfte forventninger til hinanden i forhold til bestyrelsesar-
bejde og deltagelse i møder. Vi er enige om at det er vigtigt at være i dia-
log om, hvordan vi skaber rum for, at vi bliver i stand til at prioritere at 
komme til møderne. 

 
 

1. Forberedelse af og opfølgning på fyraftensmøderne ’Inspiration til 
mere indflydelse – Gør noget! Tro på dit fag’ 

Sagsfremstilling: Arrangementet i Aarhus den 13. juni blev gennemført 
med 23 deltagere. Desværre må det planlagte arrangement den 29. au-
gust i Holstebro aflyses, da der ved tilmeldingsfristens udløb kun var én 
tilmelding. En ekstra opfordring fra Lisbeth Krabbe Nielsen til foreningens 
medlemmer gav kun yderligere 5 tilmeldinger. 

Evaluering af arrangementerne: 

Konklusion: Det aftales, at vi beder Etf om at sende en reminder til leder-
selskabets medlemmer og tillidsrepræsentanter med en opfordring om at 
støtte op om fyraftensmøderne: ”Kære ledere og tillidsrepræsentanter. 
Regionerne og lederselskabet afholder nogle meget spændende arran-
gementer i efteråret ledet af ergoterapeut og organisationskonsulent Git-
ten Hammerberg. Det første arrangement blev afholdt i Aarhus den 13. 
juni, hvor der var stort engagement og meget positiv evaluering fra delta-
gerne. Titlen på fyraftensmøderne er ’Inspiration til mere indflydelse. Gør 
noget tro på dit fag”. Vil du styrke din ergoterapifaglige identitet, så kom 
til ét af nedenstående møder (skriv sted og datoer ind). Deltagelse er gra-
tis. Tilmelding via Etf’s hjemmeside under kalender.” 

Der udsendes en mail til deltagere på møderne. Det er planen, at den 
feedback vi får, skal munde ud i en artikel i Ergoterapeuten. Spørgsmål, 
som mailes til deltagerne (korte svar): 
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 Hvilket mål satte du dig på fyraftensmødet, som du ville gå hjem 
og arbejde med for at få mere faglig indflydelse? 

 Hvad har du gjort anderledes siden fyraftensarrangementet (stort 
eller småt)?  

 Hvis du endnu ikke har gjort noget anderledes, Hvad ville du 
gerne have gjort anderledes? 

 Hvad har du / din arbejdsplads fået ud af det? 

Derudover foreslås et interview med Gitten Hammerberg, som led i artik-
len om fyraftensmøderne. 

2. Opfølgning på dialog med Etf’s ledelse om lederstrategi 2014-2016 
jf. referat af møde den 23. maj 2013, punkt 4 

Sagsfremstilling: Der ønskes en opfølgende drøftelse i bestyrelsen. 

Konklusion: Bestyrelsen gennemgik referatet og gjorde status på indsat-
serne.  

3. Fortsat udvikling af lederområdet  
Sagsfremstilling: Det er planen, at bestyrelsen skal deltage i møde med 
Etf’s hovedbestyrelse i løbet af efteråret 2013 med henblik på en dialog 
om den fortsatte udvikling af lederområdet. I den forbindelse ønskes en 
drøftelse i bestyrelsen af, hvilke temaer, der er væsentlige at drøfte med 
hovedbestyrelsen.  

Konklusion: Bestyrelsen ser ikke lederområdet som et isoleret felt. Ledel-
se af ergoterapeuter og ergoterapeutisk professionsudøvelse fordrer en 
større og visionær tilgang til området. Bestyrelsen ønsker derfor at un-
derstøtte, at ergoterapeuter klædes på og motiveres til at søge lederud-
fordringer. For at fastholde, dokumentere og argumentere for  ergoterapi-
fagets legitimitet, ønsker bestyrelsen endvidere, at der arbejdes for at sik-
re en akademisk ’fødekæde’ ift. forskning og udvikling af faget (kandidat, 
ph.d, doktor). 

4. Stillingtagen til, om bestyrelsen skal udarbejde et virksomheds-
grundlag.  
Sagsfremstilling: Der ønskes en drøftelse og udmøntning af selskabets 
strategi, herunder drøftelse af behov for arbejdsprogram og mål jf. op-
følgning på mailkorrespondance med Lars Astrup  

Konklusion: Bestyrelsen finder, at vedtægter, arbejdsprogram og leder-
kodeks opfylder behovet for skriftlighed om bestyrelsens arbejde. Fokus 
er i nu at være opmærksomme på dialog, emner som kommer op i for-
bindelse med dialogen og handlinger. 

5. Forventninger og ønsker til fremtidigt samarbejde mellem bestyrel-
sen og Etf. Opfølgning på videre plan for de aktiviteter, som er 
igangsat. 
Sagsfremstilling: Lars Astrup fratræder sin stilling i Etf ved udgangen af 
august måned, idet han har fået ansættelse i Fredensborg kommune, 
hvor han skal have ansvaret for deres lederudviklingsprogram. Lars 
Astrup takker for det gode samarbejdes år omkring ledelse, og beder mig 
hilse alle ledere i bestyrelsen og i foreningen.  
Direktør Lars Møller har den 23.08.13 telefonisk orienteret LLA om, at Ti-
na Nør Langager overtager lederområdet. I den forbindelse ønskes en 
drøftelse af, hvilke forventninger bestyrelsen har til fremtidig servicering 
og bindeled mellem bestyrelse og Etf. 
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Konklusion: Orientering taget til efterretning og bakkes op af lederselska-
bets bestyrelse. Bestyrelsen ønsker, at der understøttes en strategisk 
bevidsthed om udvikling af lederområdet. Bestyrelsen foreslår et dialog-
møde mellem JD, LL, Lars Møller og Tina Nør Langager i forhold til be-
styrelsens forventninger og ønsker til udvikling af lederområdet. 

6. Drøftelse af relevant faglitteratur i drøftelse i bestyrelsen  
’Forstandig Ledelse’ af Kim Gørtz og Mette Meilhede. Oplæg ved Johan-
ne Drachmann. 

7. Orientering fra Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd v. Lene 
Kiehl Jensen 

Sagsfremstilling: LKJ har været inviteret til at give oplæg i Etf’s Viden-
skabelige råd (EVR) om anvendelig og relevant dokumentation i praksis. 
I den forbindelse har LKR forespurgt, hvorfor Etf’s Selskab for Ledere ik-
ke sidder med. I den forbindelse er oplyst, at vi er meget velkomne, og at 
vi via en henvendelse til Landsformand Gunner Gamborg skulle kunne få 
en invitation til deltagelse. 

Konklusion: Orientering og stillingtagen udsættes til mødet i oktober pga. 
afbud fra LKJ til dagens møde. 

8. Status på planlægning af lederkonference den 18. og 19. november 
2013 v. Johanne Drachmann og Hella Obel 

JD orienterede. Næste møde i planlægningsgruppen afholdes den 6. 
september 2013.  

9. Planlægning af generalforsamling 2013 i Etf’s Selskab for Ledere  

Generalforsamling afholdes i forbindelse med lederkonference mandag 
den 18. november 2013 kl. 17-19 

Dagsorden iflg. Vedtægterne § 8. 

1) Valg af referent og ordstyrer: LL spørger HO om referent og Lars 
Møller om ordstyrer. 

2) Beretning: LL laver et udkast, som rundsendes til bestyrelsen (møder 
med Danske Fysioterapeuters lederfraktion om at komme tættere på 
hinanden, aktiviteter, dialoger om lederskab – herunder ledelse i fler-
faglig kontekst, opfordre til dialog med medlemmerne om deres syn 
på relevante emner) 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab: LL drøfter med Tabita Jacobi 

4) Indkomne forslag 

a. Drøftelse med generalforsamlingen af visioner for lederind-
satsen (bestyrelsen) – oplæg ved JD om fremtidige lederrol-
ler, paradigmeskifte efter finanskrisen 2008, forhold mellem 
magt og tillid, ledelseretten, ligeværd og lige ret. 

b. Drøftelse af temaet: Hvad kan generalforsamlingen se af 
nødvendigheder og forventninger til lederen i 2020? 

5) Arbejdsprogram for det kommende år: Sættes på dagsorden til besty-
relsesmøde den 3. oktober 2013. Social og sundhedsvæsenet i vel-
færdssamfundet og Den Danske Kvalitets Model 

6) Budget for det kommende år: LL udarbejder forslag 

7) Valg af bestyrelse og suppleanter: På valg er JD, LK, TS, RB og LL 
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8) Eventuelt 

10. Status på økonomi og medlemsantal 

Efter bestyrelsesmødet i maj, har vi fået den ordning, at formanden får 
økonomiske opdateringer direkte fra Etf’s økonomiafdeling ved Tabita 
Jacobi. Regnskab pr. 29.05.13 udleveret til bestyrelsen. 

Ved indgangen til tredje kvartal 2013 er der 161 medlemmer af Etf’s sel-
skab for ledere.  

Konklusion: Orientering taget til efterretning. 

11. Eventuelt 

Intet til punktet. 


