Generalforsamling Selskab for ledere den 14. november 2017

Pkt. 1. Valg af referent og dirigent
Dirigent: Anders Grønbæk
Referenter: Annette Ahrentz og Karin Rasmussen
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen ikke formelt er indkaldt med det
varsel på 6 uger, som fremgår af selskabets vedtægter. Generalforsamlingen er dog nævnt i
nyhedsbreve af 3.9. og 2.10.2017, hvor program for lederkonferencen var medsendt og hvor
generalforsamlingen fremgår af programmet.
De fremmødte godkendte den senere indkaldelse. Generalforsamlingen kunne således afvikles
som planlagt.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
Der har været afholdt 4 møder i selskab for ledere i 2017.
2 møder med Danske Fysioterapeuter vedrørende Lederkonferencen.
Lederkonsulent i Etf, Karin Rasmussen har løbende orienteret bestyrelsen om, hvad der rører sig
blandt ledere.
Lederpraktik:
Under beretningen fortalte Mette Skærbæk Svane om et nyt tiltag ifht. at tilbyde studerende at
kome i lederpraktik.
Hammel Neurocenter, ved Mette Skærbæk Svane, har indgået en praktikaftale med VIA i Aarhus
vedr. lederpraktik. Ledelse skal iflg. den nye udd.bekendtgørelse indgå som led i
ergoterapeutuddannelsen.
Formålet med lederpraktikken er, at gøre de studerende interesseret i ledelse og minde dem om,
at ledelse også er en mulig karrierevej at gå som ergoterapeut.
Ordningen på Hammel Neurocenter fungerer sådan, at en studerende på 12. semester er med i 6
uger i lederpraktik. Det er nu nr. 2 studerende, som Mette har i praktik. Der er stor interesse fra de
studerende til at komme i denne form for praktik.
Tanken er på sigt, at vi kan tiltrække kommende kandidater til ergoterapistudiet, ved at
promovere ledelsesvejen bedre, via skolernes beskrivelse af studiet og karrieremuligheder - troen
er på, at vi herved vil tiltrække flere kommende studerende, der kan have en lederspire i maven.
Selskabet vil gerne udbrede ideen: Hvordan får vi det udbredt til hele landet ? Hvordan gør vi det
bedst ? Selskabet arbejder videre med det.

Karriere sitet:
Karin Rasmussen orienterede om, at ledermedlemmer i Etf frem til medio februar 2018 kan bruge
det elektroniske karrieresite ”Karriere+Navigation”. Det er foreningen der betaler for adgangen til
sitet, som kun tilbydes ledermedlemmer og deltagere på før-leder-forløbet.
Kontakt til nye ledere:
Annette Ahrentz og Karin Rasmussen kontakter nye ledere efter ca. ½ år, for at høre hvordan det
går ? Hvordan er det at være leder ? – Er de kommet godt fra start ? Er de ved at indfinde dig i
lederrollen ? mv. Og er der noget, vi i Etf kan være behjælpelige med ?
Lederselskabets fremtidige organisering i Etf:
Næstformand Lotte Lagoni fortalte om de overvejelser, man gør sig for tiden, hvad angår den
fremtidige organisatoriske platform for ledermedlemmerne.
Kunne et advisery board være en mulighed ? Det vil kun kræve at man skal gå ind i løsning af
opgaverne enkeltvist og dermed ikke kræve af den enkelte leder, at man committer sig til at
deltage i flere møder hen over et år og sidde en traditionel bestyrelse.
Skal vi justere på struktur eller på opgaver?
Vi har fortsat brug for, at der er ledende ergoterapeuter, der kan bidrage til den fortsatte
servicering af ledere. Det skal også fortsat være berigende, at være leder og medl. af Etf.
Udpluk af kommentarer:
-Lad os eksperimentere med organiseringen.
-Har vi spurgt de ledere, der ikke deltager i generalforsamlingen om, hvad de kunne tænke sig ? I
så fald skal foreningen være OBS på, hvad vi spørger om.
-Hvor mange ledere er ikke medl. af Etf og hvor mange medl. er ikke medl. af Selskabet ?
-Tidligere medl. af selskabets bestyrelse har holdt oplæg om f.eks deres Master-opgave, som
kunne give mening i en terapeutverden. – Er det en retning, vi skal tænke i/gå videre ad ?
- Kunne Pod-casts og webinarer tænkes at være et brugbart tilbud ? Ikke på indhold, men brugt
som medie.
Beretningen blev her efter godkendt.

Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Helle Nørgaard Rasmussen, kasserer, fremlagde regnskabet:
Egenkapital kr 139.747 - 2015

Medlemstilskud fra Etf i 2016 = kr. 13.550.
Egenkapital ultimo 2016: kr. 90.416.

Pkt. 4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

Pkt. 5. Arbejdsprogram for det kommende år
Bestyrelsen vil på dette punkt gerne bede om input fra medlemmerne i forhold til ønsker og
hvordan man konkret tænker at tilbud fra Selskab for Ledere skal tilrettelægges for at nå flest
mulige medlemmer.
Lotte Lagoni, næstformand i Etf, vil orientere om tanker vedr. en ændret organisering af
lederområdet i foreningen og som ønskes drøftet med deltagerne .

Pkt.6. Budget for det kommende år
Deltagerne godkendte, at der ikke foreligger et budget for 2018, da der ikke er planlagt et program
for aktiviteter i 2018.

Pkt. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Pernille Ellefsen og Rita Bonke genopstiller ikke.
Anna-Marie Brandrup Torsting, Annie Bodil Schiøtt og Rikke Møller Jensen har trukket sig fra
bestyrelsen i det forgangne år.
Mette Skærbæk Svane genopstiller til bestyrelsen og opstiller til formandsposten.
Christina Rosenberg Kejlberg genopstiller, lige så gør Helle Nørgaard Rasmussen og Nana Rømer
Jørgensen.
Pernille Ellefsen fortalte om bestyrelsens arbejde, så deltagerne på generalforsamlingen fik et
indtryk at arbejdet og dets omfang.
Mette Skærbæk Svane supplerede med, at der er åbenhed om i bestyrelsen om, hvilke
udfordringer, man står i som leder .
Valg af formand:
Mette Skærbæk Svane blev valgt som ny formand.
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Algreen Ussing, Hammel Neurocenter.
Lene Kihl, Rudersdal Kommune
Tina Phillipsen, Fåborg-Midtfyn kommune

Helle Kühnau Steffensen, Kbh´s kommune.
Her ud over fortsætter de 3 fra bestyrelsen, som genopstillede. (Christina, Helle og Nana.)
Evt.
Mette Skærbæk Svane takkede Pernille Ellefsen og Rita Bonke for indsatsen i bestyrelsen og de fik
hver en buket blomster som tak for indsatsen.

