
 

 

 

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere  
 
Generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 17.00-18.30  
 
Sted: Odeon Kongres Center, Odense 
 
Dagsorden 

 
1.Valg af referent og dirigent 
 Lotte Lagoni, næstformand i Etf, valgt som dirigent. 
Annette Ahrentz og Karin Rasmussen, Etf´s sekr., valgt som referenter 
 
Lotte Lagoni takkede for valget til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 
rettidigt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formand i selskabet, Mette Skærbæk Svane, aflagde mundtlig beretning, bla om hvordan be-
styrelsen arbejder og at det kan variere over tid, hvor meget tid bestyrelsesmedlemmerne kan 
afse til bestyrelsesarbejdet. Dette ønsker bestyrelsen skal være muligt, da ledere ofte kan op-
leve, at skulle varetage præserende opgaver på deres arbejdsplads. 
 
Der har været afholdt 6 ordinære best.møder siden sidste generalforsamling, som fandt sted i 
november 2017. (Der har – med accept fra selskabets medlemmer - ikke været afholdt gene-
ralforsamling i 2018, bla fordi Etf afholdt Ergo 18 i november 2018 og Etf ønskede ikke, at 
lægge to så store medl.arrangementer tæt op af hinanden.) 
 
Lederpraktik: Der er kommet 2 nye leder-praktikpladser i Horsens, indenfor Region Midtjylland. 
Er du interesseret i at høre eller vide mere, er du velkommen til at kontakte Mette Skærbæk 
Svane på mailadr: mettsvan@rm.dk 
 
Mette minder om, at Selskab for ledere har en side på LinkedIn.  
 
Lotte Lagoni supplerer med de overvejelser, der er i Etf ifbm. overgang til AC fra den 1.1.2020. 
Det kan måske give muligheder for nye samarbejdsparter ? 
 
3. Fremlæggelse af regnskab 2018 
Helle Kühnau Steffensen, økonomiansvarlig i bestyrelsen, fremlagde årets regnskab. 
Årets balance ultimo 2018 : Kr 60.512 indestående på selskabets konto. 
 
 
4. Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogle forslag. 
 
5. Arbejdsprogram for det kommende år frem til foråret 2020 
Mette Skærbæk Svane efterlyser forslag fra deltagerne til kommende tiltag i det kommende år. 
Deltagerne kom med en række forslag, som sekretariatet og bestyrelsen tager med sig i det    
videre arbejde. 
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Udpluk af forslagene:  
- Koble lederpraktik på før-lederforløbet for de, der deltager på før-lederforløbene. 
- Samarbejde/ fælles arrangementer med Djøf. (Nu hvor vi 1.1.2020 bliver medl,. af AC.) 
- Mangler mentorer blandt lederne –  mentorer til nye ledere evt ca ½ år efter de er ble-

vet ledere-  til drøftelse hos Etf´s lederkonsulenter *. Og tænke mentorordningen ind 
som et tilbud, der også gælder de mere erfarne ledere, at de også kan være mentees. 

- Kan vi tilbyde mere situationsbestemt sparring med en erfaren leder, hvor man kan 
vende et aktuelt dilemma ? 

- Ønske om at arrangementer for ledere fortsætter. 
- Lederindlæg på den næste store fagkonference Ergo 21. F.eks med fokus på faglig im-

plementering.  
- En platform hvor man kan finde det ledelsesrelaterede, der er i Etf. 

 
*Uddybende kommentar: Vi kunne ønske os flere mentorer i Jylland, særligt i midt- og vestjyl-
land. Dette af hensyn til geografisk afstand mellem kommende mentees ( = den mindre er-
farne leder) og mentorerne, da deltagelse i et mentorforløb helst ikke skal medføre alt for lang 
transporttid. Det er som udgangspunkt mentee, der transporterer sig hen til mentor. 
 
Arrangementet i september 2018 med oplæg af Annette Prehn var en succes - arrangeret af 
Lederselskabets bestyrelse. 
Fin kritik af selskabets synlighed på ERGO -18. 
  
     
6. Budget for det kommende år   
Medlemstilskud fra Etf: Kr 13.350 
Indtægter temadage / arrangementer kr10.000 
Indtægter i alt: Kr 23.350 
Hertil skal lægges selskabets kassebeholdning på kr 60.512. 
 
7. Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer 
Jacob Ahlgreen Gram fremlagde forslaget vedrørende nye vedtægter for selskabet, der ikke er 
revideret siden selskabet blev etableret i 2012. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Her efter skal hovedbestyrelsen godkende de nye vedtægter, før de kan træde i kraft. 
 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter  
Mette Iben Jensen, teamleder Roskilde kommune, blev valgt til den ordinære best.post. 
Line Ballissager Juhl, teamleder i Vejen Kommune blev valgt til den ene suppl.post. 
 
Der er dermed p.t. en ubesat suppl.post i bestyrelsen. 
Her ud over består bestyrelsen af flg: 
 
Formand Mette Skjærbæk Svane: Blev genvalgt som formand. 
Bestyrelsesmedlem Nana Rømer Jørgensen: Blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem. 
 
Flg. bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen: 
Lene Kiehl-Jensen, Rudersdal Kommune. 
Helle Kühnau Steffensen, Hjerneskadecentret BOMI, Roskilde. ( Er økonomiansvarlig.) 
Tina Phillipsen, Fåborg-Midtfyn Kommune 
Jacob Ahlgreen Gram, Hammel Neurocenter 



 

 

 
 

 


