
 

 

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: 19.1.22 

Tid: 14 – 15.30 

Sted: Virtuelt 

Forbered:  

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Jacob Ahlgreen Gram  

Mette Iben Hjorth 

Mette Skjærbæk Svane  

Karin Rasmussen 

Jeanette Reffstrup Christensen 

Hanne Gregersen 

Nana Stengade Troelsgaard 

 

Afbud 

Morten Kurth 

 

 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Varighed 
min. 

Ansvarlig Referat 

1. Prioritering og god-

kendelse af dagsor-

den – ordstyrer og 

referent. 

 5 Bestyrelsen Karin ordstyrer. Mette Sv. referent. 

Dagsorden godkendt i nævnte rækkefølge. Ikke relevant med 

andre punkter. 

2. Velkomst til de nye 

best.medl. :) 

Kort præsentationsrunde 20  Bestyrelsen præsenterer sig for hinanden. 

3. Konstituering af be-

styrelsen – bl.a. 

økonomiansvarlig 

og næstformand. 

 10 Mette - Jacob genvælges som næstformand. 

- Ny økonomiansvarlig bliver Mette Iben Hjorth 

 

 



 

 

Herunder ny leder-

kontakt på Fyn, og 

måske Sjælland til 

mini-mentor ord-

ning. 

 

Mette Sv. og Jacob fortsætter for Jylland. 

Nana bliver primær kontakt på Sjællands siden, med Mette 

Iben som makker. De to tager Fyn med også. 

4. Lederkonference 

herunder nedsæt-

telse af arb.gruppe 

ifht. lederkonferen-

cen. Flere har meldt 

sig på banen til den 

tjans. Jacob, Jea-

nette og Hanne ind-

til videre og hvis 

arb.gruppen består 

af 3 best.medl. er 

det helt fint. 

Rammer; 

- Teknik 

- Invitation 

- Overnatning og mad 

10 Bestyrelsen Jacob, Jeanette og Hanne har tilbudt sig som arbejdsgruppe, 

sammen med Karin. Dette vedtages. 

Beslutningskompetence ligger i den gruppe og gruppen deler 

med resten af bestyrelsen, i fald en beslutning kræver hele 

bestyrelsens involvering.  

Bestyrelsen drøfter og beslutter på næste bestyrelsesmøde, 

om GF skal placeres i sammenhæng med lederkonferencen, 

som vi gjorde i 2021. 

I fald det besluttes, skal vi sikre booking af lokale hertil samt 

evt. overnatning. 

Endelig dato følger snarest til selskabets medlemmer. 

Konferencen afholdes i Fredericia. 

5. Kontingent for 

medl.skab af leder-

selskabet: Det blev 

drøftet på GF`en og 

her fik bestyrelsen 

mandat til, at ar-

bejde videre med 

opkrævning af et 

kontingent og ende-

lig stillingtagen på 

først kommende 

best.møde. .  

100 kr/årligt blev nævnt 

som et passende kontin-

gent og ingen udtrykte util-

fredshed med en sådan løs-

ning. 

Karin har sendt en mail til 

Henri Dam i vores regn-

skabsafd. og spurgt, hvor-

dan det kan sættes i værk, 

rent praktisk. 

10 Bestyrelsen Det besluttes at der fremover skal betales et årligt 

kontingent på 100 kr. pr. medlem. 

Karin vil tage kontakt til sekretærer, som vil iværksætte afta-

len. 

Jacob sikrer orientering til Anne Hertz og Margrethe Boel fra 

ETF om, at vi har taget denne beslutning. 

 

6. Arbejdsprogram for 

2022 (fremgår af re-

ferat fra GF´en i 21) 

- Hvordan arbejde 

videre med det? * 

 20 Mette Emnerne drøftes og bestyrelsen tager indledende dialog om 

prioritering. Emnerne vil blive bredt ud på det næste besty-

relsesmøde, men vi sporer os ind prioritering af; 

- Fastholdelse og rekruttering 

- Afprøve webinar med foki jvnf. arbejdsprogram  

 

Jeanette byder sig til for at kunne fortælle om forandringsle-

delse. Evt. i form af webinar med kombination af teoretisk 

ballast. 



 

 

Form kan variere afhængig af oplæg og formål og vi kan 

overveje at vi måske x 4 årligt understøtte medlemmer ad 

den vej. 

GF kunne evt kombineres med et fagligt oplæg 

7. Nyt fra Karin  10 Karin 26. januar 2022, er der webinar sammen med Danske Fys. 

og KOST. Emne er "Ledelse af ledere" Tilmeldingsfrist 23.1. 

Efteråret 2021 har ETF tilbudt karrieresamtaler med er-

hvervspsykolog. 7 har taget imod dette tilbud og tilbagemel-

dingerne er gode. 

Fast tilbud om lederforløb og Før-lederforløb. Det ene med 

eksterne undervisere fortsætter også i 2022.  

Karin, Annette og Gittemay, lederkonsulenter i ETF kontakter 

fortsat nye ledere, efter et halvt års tid. Understøttelse til at 

skabe netværk for nye ledere, vil ETF etablere.  

8. Evt.  5  Mette Sv. fortæller kort om dialog med uddannelsesstederne 

vedr. muligheder for ledelsespraktikker. Aktuelt foregår det 

fortsat primært omkring VIA i Århus, men der er god dialog 

med uddannelsesstederne og interesse for yderligere samspil. 

 

Jacob indkalder på doodle til årets kommende møder 

 

 

 

 

 

* 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. 


