
 

 

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: 2.9.21 

Tid: 15 - 17 

Sted: Virtuelt 

Forbered:  

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Jacob Ahlgreen Gram (Næstformand) 
Mette Skjærbæk Svane (Formand) 

Karin Rasmussen (Lederkonsulent ETF) 

 

Afbud 
Jeanette Refstrup Christensen 

Anne Pedersen 

Lone Bredal Jessen 

Helle Kyhnau 

Line B Juhl 
Mette Iben Hjorth 

Nana Rømer ørgensen 

 

 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Varighed 
min. 

Ansvarlig Referat 

1. Prioritering og god-
kendelse af dagsor-

den – ordstyrer og 

referent. 

 5 Bestyrelsen Stort frafald til møde på dagen. Mødet gennemføres på trods 
af lavt deltagerantal, da der er elementer der skal sagsbe-

handles. Øvrige medlemmer i bestyrelsen får en uge fra refe-

rat er sendt til at give kommentarer til mødet og referatet.  

2. Økonomi Hvordan ser det ud? 15 Bestyrelsen To medlemmer af bestyrelse har behov for at få betalt delta-

gelse i lederkonferencen. 

 



 

 

Formand Mette har fået tilsendt regnskab fra kasserer Helle, 

men det er uklart hvordan det skal tolkes. I forhold til ba-

lance i økonomi retter Mette henvendelse til Helle efter mø-

det. Punktet genbehandles på næste møde. 

3. GF 2021 Rammer; 

- ordstyrer 

- referent 
- Teknik 

- Invitation 

- Overnatning og mad 

30 Bestyrelsen Det meste af detailplanlægning foregår i mødet i bestyrelsen 

ultimo september. 

GF afholdes aftenen før lederkonference. GF afholdes mandag 
d. 22. november kl. 17.30 – 19.00. 

Bestyrelsen skal melde tilbage til Karin om man kan deltage 

fysisk i GF, og dermed har behov for overnatning – SU d. 8. 

september. 
Invitation til GF skal seneste ud d. 11. oktober. 

 

4. Lederkonferencen - T-shirts 

- Deltagelse bestyrelse – 

hvem skal have betalt 

20 Bestyrelsen Udskydes til næste møde. 

(Husk at tilmelde jer… Der er relativ få tilmeldte ergoterapeu-

ter) 

5 Samarbejde om le-

delse med Regions-

formænd Midt/Nord 

og Øst?? 

Samarbejdsmøde mellem 

MSS og Maj Britt Olsen med 

drøftelse for øje i bestyrel-

sen 

10 Mette Udskydes til næste møde. 

6. Bestyrelsesarbejdet 

fremadrettet 

- Drivkraft 

- Form 

20 Ja-

cob/Mette 

Jacob om Mette har bedt om møde for at understøtte organi-

sation og form af selskab. Vi mødes d. 30. september med 
Næstformand og direktør i ETF, og drøfter dette emne. 

7. Nyt fra Karin  10 Karin D.fys har spurgt om ETF vil være med i at udbyde webinar d. 
3.  november om "Autentisk nærværende ledelse" v. Eva H. 

Hertel. Det har ETF sagt ja til. 

I efteråret tilbyder ETF, at en mindre gruppe ledere kan få en 

indiv. karrieresamtale med en erhvervspsykolog, der indledes 
med en test kaldet "karrieremodellen”. – Målgruppen er le-

dere, der overvejer at blive leder af ledere. 

8. Opfølgning på brug 

af teams 

 5 Jacob/Lone Udskydes til næste møde. 

9. opsamling efter 

møde med uddan-

nelseslederne 

 5 Mette  Kort orientering om Formandens møde med skoleledere i DK, 

og fokus på ledelse som karrierevej som ergoterapeut. Mette 

orienterer skriftligt ud i bestyrrelsen. 

 Evt. 

 

   Internat i Selskab for Ledere udskydes til ny bestyrelse er 

konstitueret. 

 Punkter til næste 

dagsorden 

   Flere punkter  

 


