Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere
Generalforsamling mandag den 22. november 2021 kl. 17.30-19.00
Sted: Virtuelt samt mulighed for fysisk fremmøde på Syddansk Universitet, J.B. Winsløws Vej
9A, 5000 Odense C

Referat
1.Valg af dirigent og referent
Margrethe Boel, næstformand i Etf, blev valgt som dirigent. Annette Ahrentz og Karin
Rasmussen, lederkonsulenter, blev valgt som referenter.
Da selskabets formand, Mette Skærbæk Svane, desværre har set sig nødsaget til, at
melde afbud, tager selskabets næstformand, Jacob Allgreen Gram over på Mettes
punkter.
Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning
Jacob aflagde mundtlig beretning, herunder et ønske om, at kunne rekruttere nye medl.
til bestyrelsen.
Samarbejdet med Danske Fysioterapeuter er højt prioriteret i bestyrelsen.
Bestyrelsen har fokus på, at kunne rekruttere nye ledere blandt ergoterapeuter, f.eks via
kontakt til uddannelseslederne på grunduddannelsen.
Bestyrelsen tilbyder også sparring ( i en kortere periode) til de helt nye ledere, som
udtrykker stor tilfredshed med dette tilbud.
Bestyrelsen ønsker fortsat, at styrke netværksdannelse blandt ledere, men vurderer, at
det kan være svært for lederkolleger, at afse tid til det.
Bestyrelsen ønsker, at have særligt fokus på:
➢ Netværk
➢ Sætte spot på ledelse
➢ Samarbejdet med sekretariatet i Etf
Via SDU/v. Jeanette Reffstrup Christensen, der også er medl. af bestyrelsen, er der ved
at blive sat en undersøgelse i gang indenfor lederområdet. Det sker som led i et
kandidatspeciale på kandidatuddannelsen i ergoterapi.
3. Fremlæggelse af regnskab 2020
Helle Kühnau Steffensen, økonomiansvarlig i bestyrelsen, fremlægger regnskab.
Regnskab for 2020 - i lyset af Covid - resulterede i røde tal på bundlinien pga. den
aflyste lederkonference, som kostede dyrt at aflyse med et kort varsel i foråret 2020.
Efter Hovedbestyrelsen besluttede, at dække det store underskud, kom selskabet ud
med et rundt nul efter 2020, så vi ikke skulle køre videre med et underskud mange år
frem i tiden.

Årsregnskab til dato.
Indtægter
Fra Etf baseret på antal medl. af selskabet 14.000
Indtægter fra konferencer
0
Øvrige
0
Indtægter ialt
14.000
Udgifter:
Bestyrelses arbejde- transport
Generalforsamling
Konference & Temadage
Kontorhold
Udgifter ialt
Balance til dato 2021 :

2181
0
0
2.181
12.219

Begrænsede handlemuligheder pga økonomien.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen ønsker, at der etableres et kontingent for medl.skab af Selskab for ledere.
En del andre af Etf´s faglige selskaber opererer med et kontingent i omegnen af 100
kr/året. Dette for at kunne give bestyrelsen bedre muligheder for at kunne arbejde med
lederområdet, der kan medføre udgifter f.eks i forbindelse med medl.arrangement.
Bestyrelsen beslutter på først kommende møde, som ligger i januar 2022, om der skal
opkræves et kontingent frem over ?

5. Arbejdsprogram frem til efteråret 2022
Flg. emner blev foreslået:
- Fastholdelse og rekruttering af personale, samt opgaveglidning ifht. plejeområdet
- Drift og økonomistyring som nyt arbejdsfelt for nye ledere
- Forandringsledelse og effektledelse, herunder tage det gode med fra Corona
- Udbyde en temadag eller lign. via SDU, afledt af et nyt modul om implementering
på SDU, der udbydes som noget nyt
- Effektledelse
- Bestyrelsen arbejder på at afprøve et seminar for selskabets bestyrelse, som
supplement/erstatning for selskabets møder.
6. Budget for det kommende år
Helle Kyhnau Steffensen fremlagde et forsigtigt budget for 2022, som ikke indeholder en
evt. indtægt via et nyt kontingent for medl.skab af selskabet, da beslutningen herom skal
drøftes på denne generalforsamling og her efter endeligt vedtages på først kommende
bestyrelsesmøde.
Budget 2022
Indtægter
Medlemstilskud
14.000
Udgifter
Bestyrelsesarbejde 8000

GF
4000
Kontorhold
2000
Udgifter ialt 14.000

7. Nyt fra Etf
Ved Margrethe Boel (MB)
- MB nævner den lønkomite, der er en udløber af OK 21, hvor Etf oplever sig godt
repræsenteret.
- Etf er optaget af den demografiske udvikling i DK de kommende år, med flere
ældre og færre unge
- DK er, så vidt vides, det land i verden, der er bedst repræsenteret mht. antal
ergoterapeuter ifht. indbyggertal.
- Opmærksomhed på at kunne rekruttere tilstrækkeligt med stud. til ergo-udd.
- Der er udarbejdet et holdningspapir ifht. det faglige pres, som nogle medl. oplever
som følge af mangel på plejepersonale.
Se i øvrigt vedhæftede slides.
8. Om bestyrelsesarbejdet og selskabet
Formål, vilkår og samspil:
Jacob understreger, at der er et godt samspil i bestyrelsen, hvor der tages hensyn til, at
bestyrelsens medl. kan ”skrue op-og ned”, og tilpasse bestyrelsesarbejdet til de
lederopgaver, som bestyrelsens medl. har på deres arbejdspladser.
Bestyrelsen mødes ca. 4 gange om året, her af to fysiske møder og de resterende
møder afvikles virtuelt, som det er nu.
9. Valg af bestyrelse og suppleanter
3 ordinære bestyrelsespladser er på valg, samt 2 suppleantpladser
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Mette Skjærbæk Svane - genopstiller
Mette Iben Hjorth - genopstiller
Lone Bredal Jessen - trækker sig fra bestyrelsesarbejdet
Helle Kühnau Steffensen - trækker sig fra bestyrelsesarbejdet
Nana Rømer Jørgensen - trækker sig fra bestyrelsesarbejdet
Line Ballisager Juhl - trækker sig fra bestyrelsesarbejdet
Anne Pedersen – trækker sig fra bestyrelsesarbejdet
Flg. blev valgt som nye bestyrelsesmedl.:
-

Nana Stengade Troelsgaard, Psykiatrisk Center, Kbh, Region H
Morten Kurth, Viborg Kommune
Hanne Meldgaard Gregersen, Odense Kommune

Bestyrelsen er her efter fuldtallig på de ordinære poster og konstituerer sig på det
kommende møde i januar 2022.

