
 

 

Referat af møde 12.10.17: 
Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 

 

Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe be-

slutninger vedrørende selskabets drift. Planlægge afvikling af årets lederkonference. 

 

Anvendelse af mødets resultat: Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne relate-

rer sig til vores vedtægter og at igangsatte aktiviteter relaterer sig til det godkendte arbejds-

program.  

 

Data om mødet 

 

Dato: 12. oktober 2017 

Tid: 10 – 15 

Sted: Etf, Nørrevold 

Forbered:  

Medbring: To-do liste til konferencen, som Karin har sendt 

rundt 

 

 

Mødedeltagere:  

Karin Rasmussen  

Nana Rømer Jørgensen 

Rita Bonke 

Mette Skjærbæk Svane 

Lotte Lagoni 

 

 

Afbud 

Helle Nørgaard Rasmussen 

Christina Kejlberg 

Anne Marie Torsting 

Pernille Ellefsen 

 

Dagsorden:  

 

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt. 

 

 

2. Status på lederkonferencen, herunder fordeling af opgaver/Karin 

- Kun 32 ergoterapeutledere deltager. Bestyrelsen undrer sig over det lave antal til-

meldte, men har ikke umiddelbare bud på årsag. Bestyrelsen overvejer at spørge med-

lemmerne på sms, for bud på hvorfor konferencen ikke prioriteres. 142 deltagere i alt. 

Økonomien ser lige nu fornuftig ud, med forventet overskud på arrangementet.  

- Der har været kontakt til oplægsholdere for at verificere, at hensigt med indhold også er 

forventeligt at få leveret. Dette tror vi på 😉! Karin har og tager kontakter til alle. De 3 

oplægsholdere på workshopsene får vingaver. Etf/sekr. kontakter Vingsted om at stå for 

indkøb. 

- Vi bestiller bog fra Væksthus for ledelse samt eventuelt andet materiale, som kan ligge 

tilgængeligt for dem der måtte ønske det. Der vil ligeledes ligge en mappe med logo fra 

ETF, med blok, kuglepen mv til alle. Navneskilte ditto, med begge organisationers logo 

på. 

- Bestyrelsen kommer i god tid, ca 9.15/9.30 og går rundt og byder deltagerne velkom-

men.  

- Øvrige opgaver er fordelt – Karin har  

varetaget dette.  

- .  



 

 

 

3. Selskabets fremtidige organisering (Lotte Lagoni, næstformand, deltager til 

dette punkt) 

Bestyrelsen er gennem det seneste år blevet lidt amputeret. Forslag om, at vi går i gang 

med en reorganisering. Lotte vil gerne at vi laver et år, hvor vi får en formand, der by-

der sig til. Bestyrelsen holder 2 dagsmøder og 2 – 3 skypemøder. Lotte foreslår, at vi 

om et år laver et advisery board, hvor ledere er håndplukkede, og hvor der er tydelig-

hed om, hvilket aftryk vi ønsker at sætte. Det er en ny struktur, som vi kan bruge det 

kommende år på at forberede og hvor de demokratiske processer ikke på samme vis 

nødvendigvis vil fungere, som det kendes p.t. Vi kunne overveje, at linke os op til tvær-

gående lederforaer, så vi bevarer fokus på ledelse. Boardet vil stadig tage aktie ind i le-

derkonferencen. Lotte har tænkt principper ind i det, og har fokus på, at det skal være 

ledelsesrepræsentanter med noget på hjerte. Ca 8 deltagere og med repræsentation fra 

forskellige niveauer. Det er væsentligt med tæt kontakt mellem den politisk ansvarlige 

(Lotte) og formand for selskabet. Arbejdsindsats for næste år vil så blive at forberede 

form på fremtidigt selskab/board. Selskabet kunne lade sig inspirere udefra, til fremtidig 

form, så vi sætter barren højt for et fremtidigt lederforum i Etf. 

 

     4:  Planlægning af generalforsamlingen 

 

Indkaldelsen er ikke udsendt med de 6 ugers varsel, som vedtægterne foreskriver. Det 

gør vi opmærksom på ved udsendelse, som sker direkte til medl. af lederselskabet + 

det lægges på web. 

Det bør fremgå af indkaldelsen, at den fremtidige organisering skal drøftes på general-

forsamlingen. Lotte Lagoni har et kort oplæg herom, derfor giver det mening, at bede 

Anders Grønbæk være dirigent. Det gør Pernille. 

Bestyrelsen tager ansvaret for, at indkaldelsen til generalforsamlingen tilpasses, så det 

fremgår, at den fremtidige organisering skal drøftes og at Anne Marie Brandrup ikke 

genopstiller 

 

Pernille står for formandens beretning, Helle står for fremlæggelse af regnskab. Vi skal 

have detalje-planlagt generalforsamlingen, hvem køber blomster til de, der træder ud, 

hvad med traktement osv. Bestyrelsen skal træffe beslutning om vilkår for at stille op – 

hvordan er vilkår for at blive ordinært medlem og suppleant mm. 

Bestyrelsen skal finde en dirigent og referenter. 

 

Bestyrelsen afklarer også med formanden for selskabet, om hun står for beretningen og 

at hun kontrakter Anders Grønbæk vedr. varetagelse af dirigentposten. 

 

Bestyrelsen afklarer med Helle Rasmussen om der er styr på regnskabet ? 

 

Annette Ahrentz og Karin Rasmussen skriver referat. 

 

Der skal forberedes stemmesedler. 

 

Der skal desuden afsættes tid til, at Mette Svane kan informere om ordningen med le-

derpraktik på Hammel Neurocenter mhp. at udbrede kendskabet til deres ordning. 

 

 

5: Nye tiltag i 2018 om uformel ledelse/Karin 

 

Karin, lederkonsulent i sekr., orienterede om dette nye tiltag, som foreningen arbejder 

på at få etableret, i samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Det forventes, at vi kan 



 

 

udbyde det i første halvår af 2018. Målgruppen er f.eks tovholdere, koordinatorer, 

teamledere og projektledere (uden formel ledelse) kliniske undervisere m.fl. 

Etf og D.Fys er i dialog om pris og indhold med UCC, hvad angår eksterne undervisere. 

 

6. Nye aktiviteter på lederområdet: Hvad har vi af ønsker? 

 

Sekretariatet går med tanker om, at spørge alle ledermedlemmer om, hvilke forventnin-

ger de har til service og tilbud fra foreningens side ? Dette for at kende til forventnin-

gerne, som de ser ud p.t., men også for bedst muligt at kunne udbyde relevante tilbud 

til lederne. 

 

Selskabet har ikke konkrete bud på nye tilbud eller arrangementer til ledermedlemmer, 

men synes det er en god ide, at spørge lederne, hvad de ønsker og at bruge 2018 på, at 

forberede en evt. ny organisering på lederområdet. 

 

Det vil også blive efterspurgt på generalforsamlingen i lederselskabet, om deltagerne 

har forslag til ændret/nye medlemstilbud til gruppen af ledere ? 

 

7. Evt. 

Karin orienterede om mødet den 6.9., hvor repr. fra Ledelseskommissionen mødtes med 

33 ledere fra 8 faglige organisationer, alle medl. af Sundhedskartellet. Her i blandt 5 le-

dende ergoterapeuter. (Mødet har været omtalt på Etf´s hjemmeside.) 

 

Måske det kan danne grundlag for et bredere tværorganisatorisk samarbejde på leder-

området, hvilket kan understøtte det tværfaglige samarbejde, som lederne har i det 

daglige. Det kunne f.eks være et samarbejde med DSR, D.Fys og Kost- og Ernærings-

forbundet. 

Karin tager kontakt til de andre organisationer herom. 

 


