Referat fra møde d. 5.9.2019 i Selskab for ledere
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

Mødedeltagere:

Dato: 5.9. 2019

Nana Rømer Jørgensen, PTU, Rødovre
Jacob Ahlgreen Gram, Hammmel Neurocenter
Karin Rasmussen, lederkonsulent, Etf
Mette Iben Jensen, Roskilde Kommune
Line B Juhl, Kolding Kommune

Tid: 10 – 12
Sted: Videokonference.
Forbered:

Afbud
Lene Kiehl-Jensen, Rudersdal Kommune
Mette Skjærbæk Svane, Hammel Neurocenter
Lotte Lagoni, næstformand, Etf
Helle Kyhnau Steffensen, BOMI, Roskilde

Medbring:

Dagsordenspunkt
1
2

Prioritering og godkendelse af dagsorden
Kommende arrangementer

Sagsfremstilling

Nye typer arrangement (Prøvehandling):
Kan vi i selskabet facilitere små
lokale arrangementer i landet Er
der personer i selskabet, hvor ento af medl. kan holde korte oplæg
? Lille lokalt arrangement, hvor
der er kaffe og kage og små oplæg ved selskabets medlemmer.
Denne type arrangement kalder i

Varighed
min.

Ansvarlig

Referat

5

Bestyrelsen

Karin er ordstyrer. Jacob skriver referat.

60

Bestyrelsen

Vi beslutter, at holde et øst- og et vest arrangement i løbet af
oktober/november 2019. Et fyraftensarrangement fra ca. kl. 1618. Karin og Etf er behjælpelig med promovering og tilmelding
mm.
Varighed to timer.
Selskabet finansierer kaffe, kage og en sandwich til afslutning.
Vest: Jacob og Mette på Hammel Neurocenter. Jacob og Mette
finder dato og koordinerer med Karin i forhold til advisering og
tilmelding.

høj grad på det selskabet konstant hører efterspurgt; netværksdannelse. Kan vi prøve det
af som små prøvehandlinger ?
Det kan være et gå- hjem arrangement.
Oplægsholderne skal ikke stå klar
med det store oplæg. Det skal
være et emne, som den enkelte
leder mere eller mindre kan tale
om ”fra hoften” i ca.15 min. Formen skal være uformel. Det kan
f.eks foregå på en arbejdsplads.

3.

Generalforsamling og
lederkonference 2020

Næste skridt: Lille oplæg om
hvad det er, vi vil ud til selskabets medl. med. Kan vi lave appertizer til slut juni ? Karin laver
udkast til appetizer. Vi skal som
udgangspunkt selv stå for økonomi til sådan et arrangement. Er
der ikke midker til det på selskabets konto, spørges Etf om de vil
støtte ? Vi sigter efter to arrangementer: Et i øst og et i vest.
Status og videre plan

Emne 1. Relationel koordinering.
Emne 2. Sygeplejemangler i Danmark. Hvordan forholder vi os
til det som ledende ergoterapeuter ?
Øst: Nana og Lene står for det. Nana spørger Helle/Lene, om de
kan stå for et oplæg til emne 1.
Emne 1. Mangler emne.
Emne 2. Sygeplejemangel i Danmark. Hvordan forholder vi os til
det som ledende ergoterapeuter?
Der kommer andet lederarrangement d. 11. november i HUSET i
Middelfart. Disse arrangementer bør lægges lidt derfra.
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Karin

Det skrider hastigt frem med planlægningen af lederkonference
2020.
Forventer at åbne for tilmelding start/midt oktober. Lukker for
tilmelding d. 12. januar 2020. Der er mulighed for evt. at forlænge fristen lidt efter d. 12. januar. Tilmelding er bindende fra
d. 12. januar.
Karin fremlægger status. Fire oplægsholdere har sagt ja, der
mangler stadig afklaring med enkelte oplægsholdere. Aktuelt har
vi et afbud fra oplægsholder til formiddag på dag 2.
Det er foreslået, at vi har en pris uden overnatning. Vi laver pris
uden overnatning, men reklamerer ikke med den, da vi ønsker
at alle deltager i hele arrangementet, så vidt muligt. Prisen uden
overnatning bliver 500 kr billigere.
Økonomi: Vi har valgt at øge deltagerprisen med 200 kr. i forhold til 2019. Dette for at være bedre rustet økonomisk ved lavt
deltagerantal og dermed muligt underskud og for at have bedre
mulighed for, at vi kan gøre det lidt lækkert. Et evt. overskud

bliver brugt til nye ledertilbud udbudt af lederselskabet hen over
de næste to år, regnet fra marts 2020. Prisen for at deltage bliver 3.850 kr. Ledere/medl. af anden forhandlingsberettiget organisation er velkomne til at deltage til en højere pris.
Drøftelse af om der skal være early-bird pris: Beslutter at vi ikke
laver early-bird pris.(Early bird: = at man opnår rabat ved hurtig
tilmelding.)
D.Fys vil gerne have parallelspor begge dage mhp. på at sikre,
at konferencen er attraktiv for kliniklederne. Vi beslutter, at vi
gerne vil understøtte det gode samarbejde mellem de to foreninger. Derfor er vi positivt stemte for, at vi har to parallelspor (fordelt på to dage), men vi vil gerne at D.Fys betaler halvdelen af
udgiften til de to ekstra parallelspor/oplægsholdere.
Drøfter om et parallelspor, som alternativ, kan erstattes af en af
de mulige oplægsholdere til parallelsporene, nu hvor en oplægsholder har meldt fra ? Karin drøfter dette med D.Fys.

4.

Nyt fra Karin

5.

6.
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Tina Tina Phillipsen træder efter
eget ønske ud af bestyrelsen i
selskabet.
Eventuelt

Karin

Alle medl. af Selskab for ledere er velkomne til generalforsamlingen. (GF)
Ledere/medl. af Etf, der ikke er medl. af Selskab for ledere, men
som ønsker,at deltage i GF, kan melde sig ind i selskabet frem til
GF.
Karin efterspørger en leder, der kan interviewes, der var med til
lederkonferencen første gang i 2019. Line eller Jacob træder
gerne til, men det vil måske være en fordel, hvis pgl. leder ikke
er et medl. fra bestyrelsen?!
Mette Iben Jensen tiltræder som ordinært
medlem. Der er således ingen
suppleanter
1. Mødedatoer for 2020: Jacob udsender en møde-doodle til selskabets bestyrelsesmedl.
2. Videokonferencemøde - evaluering: Denne mødeform fungeret godt med de 4 deltagere, vi var i dag, men bekymring for at
flere deltagere kan gøre det mere uoverskueligt.
Kommende møder kan holdes, så vi samles på matrikler. Vi kan
med fordel lægge kortere supplerende møder imellem vores
længere møder, hvor vi prioriterer at mødes fysisk for f.eks at
ideudvikle mv.

