
 

 

Dagsorden og Referat, Selskab for Ledere  
– Ergoterapeutforeningen 

Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere - virtuelt 

 

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: 7.6.22 

Tid: 14 – 16 

Sted: Virtuelt 

Forbered:  

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Jacob Ahlgreen Gram  

Mette Iben Hjorth 

Mette Skjærbæk Svane  

Karin Rasmussen 

Hanne Meldgaard Gregersen 

Nana Stengade Troelsgaard 

Morten Kurth 

 

Afbud 

Jeanette Reffstrup Christensen 

 

 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Varighed 
min. 

Ansvarlig Referat 

1. Prioritering og god-

kendelse af dagsor-

den – ordstyrer og 

referent. 

 5 Bestyrelsen Karin ordstyrer. Mette S. referent. 

Ingen supplerende punkter til dagsordenen. 

2. Lederkonference - Endeligt program 

- Mangler/påmærk-

somheder? 

- Hvem deltager og er 

der nogen der skal 

15 Arbejds-

gruppen 

Program er færdigt. De sidste praktiske detaljer er ved at 

komme på plads – bl.a. info på hjemmeside, som kickstarter 

promovering heraf. Herunder tilmelding med frist forventelig-

start/midt oktober. 

Der har i planlægningsgruppen været drøftet pris for delta-

gelse. Pris hæves en anelse i forhold til tidligere, for at sikre 



 

 

have betalt gennem 

selskabet? 

os for et evt. lavere deltagerantal. Niveauet bliver omkring 

50 kr ekstra pr deltagelse. Prisen bliver 2550 kr. – ens for 

alle, inklusiv middag. Vin?? – følger. 

Bestyrelsen forpligtiger sig allerede nu til at reklamere for 

konferencen via sociale medier. Vi kan linke til ETF´s hjem-

meside. 

Bestyrelsen forholder sig til hvem der ønsker og kan deltage. 

Hanne vil gerne deltage, men kan ikke få arbejdspladsen til 

at betale. Betaling vil ske gennem SFL. Nana deltager og fo-

restiller sig at arbejdspladsen betaler. Mortens deltagelse be-

tales også via arbejdspladsen. Mette Ibens og Mette Svanes 

deltagelse betales gennem arbejdspladsen. 

Jeannette spørger vi senere om hun kan få betalt gennem 

SDU. 

3. GF - Invitation 

- Dagsordenspunkter 

ved medlemmer 

 
 
(Dagen før, 1.11. fra 17 – 19. Samme 
lokalisation som konferencen. Middag 
og overnatning på stedet. Vi betaler 
kostpris – Karin? Husk tilmelding) 

30 Bestyrelsen Jacob tager ansvar i at dagsorden strømlines til 2022 og sen-

der rettidigt til Karin, til distribuering (slut august). 

Bestyrelsen drøfter om der er særlige tematiseringer, men 

enes om at med deltagelsesantal som vi kender det, gør vi 

ikke ekstra ud af GF udover det formelle. 

Vi kan i bestyrelsesmødet i september drøfte om vi som be-

styrelse byder ind med noget særligt fokus, i bestyrelsesar-

bejdet. 

Jacob foreslår at vi i forbindelse med at dagsorden udsendes, 

tilkendegiver for medlemmerne, hvem der er på valg og at vi 

reklamerer for en plads i bestyrelsen – inklusiv de ubesatte 

suppleant positioner. 

Vi finder ud af hvem der er på valg (Mette S), spørger Mar-

grethe om hun vil være dirigent Mette S.) 

4. Nyt fra lederområ-

det 

 15 Karin Førlederforløb i gang. 23 deltagere er på, hvilket er meget til-

fredsstillende.  

Karin har personlige samtaler med hver enkelt og forløbet in-

kluderer en PPA analyse – en personlighedsprofil. Dette hold 

inkluderer også konstituerede ledere. 

Tilbud om netværksgruppe er etableret for 36 nye ledere. In-

teressen er lav og flere melder fra pga. arbejdspres. Netvær-

ket har efter al vurdering ikke sin berettigelse, men så er det 

prøvet af som tilbud. 

2 nye konsulenter i forhandling for ledere er koblet på – Dar-

lene og Nynne. 

Der er 2 webinarer på bedding; 



 

 

- ”Faglig ledelse og kompetenceudvikling” – erfaringer 

fra Rigshospitalet. 

- ”Ledelse af unge” – tidligere afviklet for ledere isole-

ret, men næste gang for TRIO. 

Over efteråret er der kursusforløb budt ud; ”Skab udvikling 

og resultater uden reelt ledelsesansvar”. Kurset er for tovhol-

dere, koordinatorer mm. 

Bestyrelsen reflekterer over kommende tilbud fra vores regi. 

Vi har gode erfaringer med at etablere et fagligt arrangement 

som tidsmæssigt placeres så man forlader arbejdspladsen 

lige omkring middagstid, får fagligt input, spiser en middag 

og kører hjem i god tid igen      . Noget sådan kunne vi skele 

til som et vintertilbud, start 2023.  

5. Evt    Ingen punkter til eventuelt. 

 

 

 

 

 


