
 

 

Referat, Selskab for Ledere, møde 29.9.21  
 Ergoterapeutforeningen 

Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 

 

Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe beslutninger vedr. aktiviteter i bestyrelsen som i selskabet. 

 

Anvendelse af mødets resultat: Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne relaterer sig til vores vedtægter og at igangsatte aktiviteter 

relaterer sig til det godkendte arbejdsprogram.  

 

Data om mødet 

 

Dato: 29.9.21 

Tid: 10 - 14 

Sted: Ergoterapeutforeningen, Nr. Voldgade 

Forbered:  

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Jacob Ahlgreen Gram  

Mette Iben Hjorth 

Mette Skjærbæk Svane  

Karin Rasmussen 

Jeanette Refstrup Christensen 

Line B Juhl 

 

Afbud 

Helle Kyhnau 

Anne Pedersen 

Lone Bredal 

Nana 

 

 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Varig-
hed min. 

Ansvarlig Referat 

1. Prioritering og god-

kendelse af dagsor-

den – ordstyrer og 

referent. 

 5 Bestyrelsen Karin ordstyrer 

Mette S. referent 

2. Økonomi Overblik 5 Bestyrelsen Der er kun den økonomi, som vi får via Etf som tilskud pr. 

medlem. Vi bør overveje, om vi bør tage et årligt kontin-

gent på ca. 100 kr. pr. medlem ? 

En overvejelse er også, om flere tilbud til medlemmerne bør 

koste lidt ? 



 

 

Bestyrelsen overvejer, at også arrangementer kan koste og 

arrangementer, der ikke koster – altså medlemmer, der by-

des ind til oplæg mm. 

3. Generalforsamling 

2021 

Rammer; 

- Teknik 

- Invitation 

- Overnatning og mad 

30 Bestyrelsen Vi afvikler på SDU – tak til Jeanette for at kunne lægge lo-

kaler til. 

Vi giver mulighed for et hybrid-møde – altså opkobling samt 

fysisk fremmøde som muligheder. Vi må af den grund bede 

om tilmelding, så vi ved, hvor mange der skal skabes plads 

til. 

Der er bestilt overnatning i Odense til de fra bestyrelsen, 

der ønsker det. 

Etf/Karin tager sig af udsendelse af invitation og dagsorden. 

Afholdes på SDU (adresse skal fremgå), samt lokale. 

Vi bliver 2 fra bestyrelsen, der står for det praktiske ifm in-

vitationen. 

Mette S. laver dagsorden. Dagsordenen skal sikres, at inde-

holde punkt om vores overvejelser om betaling for medlem-

skab samt mindre beløb for deltagelse i arrangementer. 

Vi ønsker også at få medlemmernes tilbagemeldinger på at 

styrke indsatsen for netværksdannelsen. Vi ønsker, at 

lægge energi i den indsats og have tovholdere. 

Jeanette og Mette S. bliver tovholdere. Etf sender dagsor-

den ud. Husk deadline for tilmelding og link til det virtuelle. 

4. Lederkonferencen - T-shirts 

- Deltagelse bestyrelse – 

hvem skal have betalt 

20 Bestyrelsen Der er nuværende ca 25 tilmeldte hos os. 

Vi beslutter, at vi ifht lederkonferencen ikke gør mere – in-

gen stand eller lignende. Mette S. forventer heller ikke at 

hun og formand for fysioterapeuternes lederråd, skal byde 

velkommen, som de plejer. Det står ikke i programmet. 

Mette S. spørger Lisbeth Schrøder. 

Deltagere: Jacob, Jeanette (SFL betaler), Mette H., Lone, 

Karin, Mette S.  

5 Samarbejde om le-

delse med Regions-

formænd Midt/Nord 

og Øst?? 

Samarbejdsmøde mellem 

MSS og Maj Britt Olsen 

med drøftelse for øje i be-

styrelsen 

10 Mette - Udsættes! 

6. Bestyrelsesarbejdet 

fremadrettet, her-

under nye medlem-

mer 

- Drivkraft/Fokus * 

- Form ** 

- Rekruttering af nye be-

styrelsesmedlemmer 3 nye 

medlemmer skal findes 

(for Helle, Nana og Line) 

30 Ja-

cob/Mette 

Vi står som bestyrelse med et stort rekrutteringsarbejde 

foran os. Der er dog gode takter på potentielle nye med-

lemmer og bestyrelsen fordeler, hvem der tager kontakt til 

hvem forud for generalforsamlingen for at forsøge rekrutte-

ring. 



 

 

samt 1 suppleant (for 

Lone) 

Vi drøfter hvordan vi fremadrettet får præsenteret forpligti-

gelse i bestyrelsesarbejdet. Der er klar enighed om, og re-

spekt for, at møder kan fraprioriteres til fordel for andre pri-

oriteringer, men vi vil gerne appellere til forpligtigelse ind i 

arbejdet i videst muligt omfang for, at understøtte drive og 

energi i arbejdet for bestyrelsesmedlemmerne. 

Vi ønsker, at invitere kommende medlemmer ind med 

større klarhed over, hvad bestyrelsesarbejdet også giver; 

samspil, netværk, inspiration mm. 

Anne har foreslået, at vi igen forsøger at danne og under-

støtte netværk med mere specifikt udgangspunkt i den vari-

ation af ledelsesfelter medlemmerne har og driver. Vi tror 

på, at virtuelle erfaringer i halen på COVID gør, at det 

bedre kan leve og vil foreslå medlemmerne, 2 – 3 netværk 

for særlige områder eller interessefelter, for at kickstarte 

den indsats. 

I forbindelse med invitation til generalforsamling forsøger vi 

at motivere medlemmer til at træde ind i arbejdet ved, at 

bestyrelsesmedlemmers udsagn om udbytte formidles. 

 

Vi beslutter, at medlemskab i Selskabet fremover skal koste 

100 kr årligt. Vi ønsker, at signalere til medlemmerne, at 

det potentielt kun er for en årrække, men for at stabilisere 

en økonomi igen. 

 

Jacob og Mette S. har møde med næstformand Margrethe 

Boel og direktør i Etf, Anne Hertz d.d. fra 14 – 15.30 med 

ovenstående udfordringer i bestyrelsesarbejdet på dagsor-

denen. 

 

ved7. 

Opfølgning på brug 

af teams 

 5 Jacob/Lone - Udsættes 

8.  Frokost  30   

9. Nyt fra Karin samt   

 

Forslag til Lederak-

tiviteter 2022 

 

 

Nuværende tilbud: 

- Før-lederforløb 

- Forløb for medl., der va-

retager ledelsesrelaterede 

opgaver uden formelt le-

delsesansvar 

20 Karin Der er nuværende 5 ledere, der har taget imod tilbud fra Etf 

om karrierevejledning. 

 

Der er arrangeret et kommende lederwebinar “Autentisk 

nærværende ledelse” sammen med andre org., der afvikles 

den 10.11. 

 



 

 

- TRIO-arrangementer 

- Indtil videre en årlig le-

derkonference 

Der kommer info ud om muligheder for evalueringsværktø-

jer til ledere. 

 

Der har været 23 deltagere til arrangement for de, der har 

det, man kan kalde  ”uofficielt ledelsesansvar”. Fin tilslut-

ning og positive tilbagemeldinger. 

 

Karin refererer, at nye ledere anerkender Etf´s tilbud om 

opringning efter ½ år i det første lederjob. Ligeledes tales 

der positivt om Selskabets tilbud om Mini-Mentor forløb.  

10. Info efter møde 

med uddannelsesle-

derne 

 10 Anne/Mette Møde med uddannelseslederne på ergoterapeutuddannelsen 

havde overensstemt formål, at promovere ledelse som en 

karrierevej for ergoterapeuter allerede på grunduddannel-

sen. 

Uddannelseslederne viste stor interesse i et øget samspil 

imellem dem, Etf og Selskab for ledere for at optimere mu-

lighederne for studerende, både før og under valg af ergo-

terapeutstudiet, at snuse til ledelsesvejen. Flere initiativer 

blev vendt og uddannelseslederne vil tage drøftelserne med 

sig og vende tilbage til os for mere konkrete aftaler. Etf, i 

kraft af Margrethe Boel, vil understøtte at dialogen fortsæt-

ter og bliver til handling. 

11. Evt.  5   

12. Punkter til næste 

dagsorden 

 5  - Ny bestyrelse vil konstituere sig 

- Opfølgning på generalforsamling og lederkonferencen 

- Tilbagemelding fra Jakob og Mette S. på møde d.d. med 

Margrethe Boel og Anne Hertz, med ledelsesunderstøttelse 

på dagsordenen. 

 

 

 

 

 


