
 

 

Dagsorden og Referat, Selskab for Ledere  
– 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: 7.4.22 

Tid: 10.30 – 16 

Sted: Virtuelt 

Forbered:  

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Jacob Ahlgreen Gram  

Mette Iben Hjorth – kommer senere 

Mette Skjærbæk Svane  

Karin Rasmussen 

Hanne Meldgaard Gregersen 

Nana Stengade Troelsgaard 

 

Afbud 

Morten Kurth 

Jeanette Reffstrup Christensen 

 

 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Varighed 
min. 

Ansvarlig Referat 

1. Prioritering og god-

kendelse af dagsor-

den – ordstyrer og 

referent. 

 5 Bestyrelsen  

2. Lederkonference  30 Bestyrelsen - MSS byder velkommen med fys lederråd 

Flg. oplægsholdere er programsat til lederkonferencen: 

- Karen Ingerslev – innovation og udvikling LEOS projektet 

om sammenhæng mellem sektorer. 

- Jonathan Schloss – ledelse af sundhedsvæsnet, rekruttering 

og fastholdelse mm. 



 

 

- evt 2 parallelspor; Hella Obel om hvordan man har gjort det 

i Hillerød kommune OG Jeanette Refstrup om grundlæggende 

kompetencer hos færdige kandidater. 

ELLER; ligge i forlængelse af hinanden. 

 

Tina Ølgaard Bentsen om afbureaukratisering – om frikom-

muneforsøg osv – lykkes det? 

 

Morten Hesseldahl – ledelse af følelser. 

 

Afslutning ved Mette og leder for lederrådet. 

3. GF  30 Bestyrelsen Den 1.11.22, kl.17 – 19 hos Messe C i Fredericia. Samme 

sted som lederkonferencen dagen efter. Vi overnatter og spi-

ser middag på hotellet. 

Bestyrelsen betaler kostpris som regnes ud af Karin forud for 

– husk det ved tilmelding. 

Bestyrelsen spørger arbejdspladsen om de vil betale ellers 

betaler selskabet. 

7.6. har vi virtuelt møde om GF – invitation og dagsordens-

punkter til medlemmer sendes ud rettidigt. 

4. Frokost  30   

5. Nyt fra lederområ-

det 

- Nyt fra området 

- Lederkonference 

- Kontingent 

20 Karin Det er ikke lykkedes, at få kontakt til Christina Krzyrosiak 

Hansen, borgmester i Holbæk Kommune mhp. at holde op-

læg. Vi skal derfor finde en anden oplægsholder, der kan 

holde det sidste oplæg på lederkonferencen. Karin fik flere 

forslag at arbejde videre med. 

 

6. Evt 

- Ledersparring med 

nye ledere 

 5  

Karin 

 

7. Online arrangement https://www.etf.dk/aktu-

elt/arrangementer/region-

%C3%98st-fremtidens-er-

goterapi-de-

batm%C3%B8de-om-frem-

tidens-udfordringer-og-mu-

ligheder-for-den-ergotera-

peutiske-profession/4810 

 

14 - 16  Bestyrelsen deltog virtuelt fra kl. 14 i arr. i Region Øst om 

fremtidens udfordringer og muligheder for den ergoterapeuti-

ske profession. 

      

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-fremtidens-ergoterapi-debatm%C3%B8de-om-fremtidens-udfordringer-og-muligheder-for-den-ergoterapeutiske-profession/4810
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-fremtidens-ergoterapi-debatm%C3%B8de-om-fremtidens-udfordringer-og-muligheder-for-den-ergoterapeutiske-profession/4810
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-fremtidens-ergoterapi-debatm%C3%B8de-om-fremtidens-udfordringer-og-muligheder-for-den-ergoterapeutiske-profession/4810
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-fremtidens-ergoterapi-debatm%C3%B8de-om-fremtidens-udfordringer-og-muligheder-for-den-ergoterapeutiske-profession/4810
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-fremtidens-ergoterapi-debatm%C3%B8de-om-fremtidens-udfordringer-og-muligheder-for-den-ergoterapeutiske-profession/4810
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-fremtidens-ergoterapi-debatm%C3%B8de-om-fremtidens-udfordringer-og-muligheder-for-den-ergoterapeutiske-profession/4810
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-fremtidens-ergoterapi-debatm%C3%B8de-om-fremtidens-udfordringer-og-muligheder-for-den-ergoterapeutiske-profession/4810
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-fremtidens-ergoterapi-debatm%C3%B8de-om-fremtidens-udfordringer-og-muligheder-for-den-ergoterapeutiske-profession/4810


 

 

 

 

 

 

 


