
 

 

Mødereferat 
Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 

 

Formål med mødet: Velkommen til ny bestyrelse. Drøfte emner af almen interesse for grup-

pens medlemmer og træffe beslutninger vedrørende selskabets drift. Drøfte fremtid i selskabet 

 

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: 20.9. 2018 

Tid: 10 – 15  

Sted: Etf, Nørrevold 

Forbered: Gennemgå vedtægter for evt. ændringer 

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Helle Kyhnau Steffensen 

Mette Skjærbæk Svane 

Lene Kiehl-Jensen (fra 12.45) 

Christina Kejlberg 

Tina Phillipsen 

Nana Rømer Jørgensen 

 

Afbud 

Jacob Ahlgreen Gram  

Karin Rasmussen 

 

Referat: 

 

1. Prioritering og godkendelse af dagsorden 

- Nana referent og Mette mødeleder 

 

 

2. Kommende medlemsarrangementer? (inkl. med Danske Fys) 

- Mette har møde med Lisbeth Schrøder fra fysioterapeuternes lederråd angående evt. 

fælles arrangement i form af ”kaminmøder”. Vi vil gerne prioritere, at det er et fysisk 

møde og dem er ikke har mulighed for at møde op, kan overvære mødet via en stre-

aming tjeneste.  

- Mulige emner kunne være: opfølgning fra lederkonference – kunsten af lede fagprofes-

sionelle. Lederkarriere. 

- Helle Hein. 

Vi lægger op til et enkelt kaminmøde i første omgang og vil evaluere efterfølgende. 

Økonomisk vil vi byde ind med omkring 15.000-20.000 kr. 

 

 

3. Evaluering af medlemsarrangement 5.9. 

- Der var mange deltagere og det var positivt, at der var mulighed for at komme som et 

team. Vi skal være opmærksomme på, at fodre oplægsholderen ift. hvad vi ønsker at få 

ud af det og skabt af forbindelser til ledelse. Mange positive tilbagemeldinger, brugbart 

og genkendeligt. Alt i alt en succes. Varigheden var tilpas og godt med middagen efter-

følgende som gav mulighed for netværk på tværs. Vi skal være opmærksomme på tids-

planen. 



 

 

  

4. Er der kommende konferencer mv. som bestyrelsen skal være repræsenteret ved? 

 

- Vi drøfter muligheden for at sende to medlemmer af bestyrelsen til folkemødet på Born-

holm. Det kræver en del forberedelse. 

 

5. ERGO 18  

-  bemanding af stand – Mette sender planen ud. Som forberedelse til dagene kan vi læse 

vedtægterne og have et eksemplar med. Ipad med åben LinkedIn side, så interesserede 

kan melde sig ind med det samme.  

- Materiale – ca. pris for standen m.m. 5000 kr. 

        

 

6. FROKOST 

 

 

7. Er der ændringer til vedtægter? – I fald; til HB i god tid. 

- Vi gennemgår ændringer/tilføjelser til vedtægtsændringer. Christina retter til og sender 

det til Mette, som videreformidler til HB 

 

8. Kan vi eller ETF i højere grad oplyse om fordele ved medlemskab af foreningen? 

- Vi ønsker en forening som blandt andet tør at adressere problemstillingen/dilemmaet, 

som nogle ergoterapeuter står i, aktivitetsbasseret tilgang kontra KFA niveau.  

- Den primære opgave for at gøre medlemskab af ETF attraktiv, ligger selvfølgelig i for-

eningen 

 

9. Evt.  
 

- Helle Rasmussen træder ud af bestyrelsen. Vi mangler derfor en kassérer. Helle Kynau 

træder til i stedet for. Selskabet betaler kørselspenge til medlemmer i forbindelse med 

arrangementer. 

- Vi har aftalt at vi er på Slack fra d.d. Det vil sige, at al kommunikation i bestyrelsen fo-

regår via SLACK. 

- Tina Phillipsen er i kontakt med ergoterapeutuddannelsen i Odense vedr. lederpraktik. 

- Vi er i proces med at være mere aktive på LinkedIn. 

- Vedr. Ergo 18 - Tina undersøger om vi kan få skilt med teksten ’ Overvejer du at blive leder? 
– stil dine spørgsmål her! Samt undersøger om vi kan købe chokolade og eller chips til stan-
den, for at trække flere til. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


