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Den 16. december 2013 
Side 1  
Ref.: HO 
E-mail:  initialer@eft.dk 
Direkte tlf:  

Dagsorden  

 
1. Velkommen til nyt medlem og ny suppleant. Gensidig præsentati-

on af bestyrelsen.  

2. Evaluering af lederkonference 2013 og første forberedelser, her-
under stillingtagen til om dato skal ændres grundet overlap med 
Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab  
Overvejelser om programmets sammensætning havde indflydelse 
på det lavere deltagerantal i forhold til tidligere. Christian Dahls op-
læg om Leadership Pipeline var spændende og der var fin kobling 
til praksisoplægget. Annonceringen skal være tydeligere næste år 
og der skal gøres et arbejde for at markedsføre konferencens ind-
hold.  
 
 
Den 6. og 7. november er booket, dette falder sammen med  
Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde, som er den 7. 
og 8. november. Vi aftaler at flytte datoerne og fastholder 2-dages 
konference. 
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3. Ny hjemmeside  
ETF’s nye hjemmeside træder i kraft 01.02.14. Det er planen, at alt 
vedr. ledelse samles under samme indgang. Tina Nør Langager er 
ved at iværksætte en undersøgelse blandt Selskabets medlemmer 
i forhold til, hvad der er behov for af nyheder/viden hos ledere. Det 
bliver muligt at abonnere på siden. I første omgang flyttes materia-
let over som det foreligger. Johanne Drachmann bliver kontaktper-
son til Anders Grønbæk omkring hjemmesiden.  

4. Planlægning af møder i 2014, herunder stillingtagen til mødelokale 
pga. ombygning i Etf's lokaler 
Aftale om at holde 2-3 møder i foråret og 2 møder i efteråret. Mø-
der, hvor der er deltagelse af ETF lægges i København, resten 
placeres rundt i landet.  

5. Lederkonference 2014 – første forberedelser, herunder stillingta-
gen til om dato skal ændres grundet overlap med Danske Fysiote-
rapeuters Repræsentantskab  
Se punkt 2 

6. Evaluering af generalforsamling 2013  
Der var mange bidrag fra salen til arbejdsprogrammet. Ønske om 
processuelt at understøtte refleksion fra deltagerne samt lidt tyde-
ligere at signalere formål og forventninger til drøftelserne til næste 
år. Ønske om fortsat at invitere Lars Møller til at være dirigent.  

7. Arbejdsprogram og planlægning af bestyrelsens arbejde i 2014 
Lene Lange og Lotte Lagoni laver udkast til arbejdsprogram. Tove 
Gad Schreiber vil gerne bidrage processuelt/pædagogisk til debat-
ten på næste års generalforsamling. 

8. Litteratur til drøftelse i bestyrelsen 2014, forslag Leadership Pipe-
line 
Tove Gad Schreiber og Helle Kruuse Andersen står for oplægget 
på næste møde: ”Kommunikation på alle ledertrin af Vibeke Hart-
korn.  
 
Andet møde i 2014 – oplæg af Johanne Drachman – et oplæg 
med udgangspunkt i Vaslac Harvels bøger. 
 
Tove Gad Schreiber går på jagt efter litteratur vedr. faglig ledelse. 

Forslag fra Tina Nør Langager foreslår Mick Meyer 

9. Eventuelt  
 
Møde i videnskabeligt råd v. Lene Kiehl-Jensen 
Opfordring fra Gunner Gamborg om at være aktive debattører om 
faglige områder på den nye hjemmeside. Rådet arbejder aktuelt 
med dokumentation. Der er nedsat en arbejdsgruppe – vigtigt med 
kobling til Danske Fysioterapeuter.  
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Fælles konference mellem KL, Danske Fysioterapeuter og Ergote-
rapeutforeningen v. Tina Nør Langager og Lene Kiehl-Jensen  
Konferencen bliver den 20.05.14. Man behøver ikke at arbejde i 
KL for at deltage, men konferencen vil selvfølgelig have et kom-
munalt aspekt. Temaet er tillidsreformen. 
 
Fælles konference 
Lars Møller har foreslået, at Selskab for ledere deltager i en fælles 
konference.  

Hjemmetræning 
Johanne Drachmann henviser til artikel fra Syddansk Universitet, 
der viser, at hjemmetræning er vejen frem 

Fyraftensmøder 
Det sidste fyraftensmøde er afholdt i Region Sjælland med stor til-
slutning – mellem 25 og 30 deltagere. Rigtig fint møde.  

 

16.12.13 
Hella Obel 
  

 


