
 

Referat bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d. 08.01.20 kl 20.30-21.30 på Skype 

Til stede: Stefi, Anne, Anne Sofie, Sofie og Lotte 

Afbud fra: Line 

Referent: Lotte 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Generalforsamling 2020  
 

 GF er 16. Marts 2020 –  Fra kl. 1100 holder vi 
bestyrelsesmøde, vi medbringer selv frokost 

 Fagligt oplæg v.  Mette Andresen starter kl. 
15.30– Line sender bekræftelse til Mette 

 Lotte fremlægger på GF budget 2020 og 
årsregnskab 2019-  (afventer pt årsregnskab 
fra etf)  

  
Generalforsamling formelt:  

 Bestyrelsen peger på  

 Ordstyrer: Lotte 

 Referent: Stefi 
 

 Anne Sophie er på valg – ønsker genvalg 

 Anne er på valg – genopstiller til bestyrelse 
men ikke som formand.  

 
Det betyder vi skal have ny formand - Annes 
kandidatur er betinget af at der findes en ny 
formand. Lotte og Stefi er i tænkeboks omkring at 
stille op.  
  
 

Lotte 
Anne 
Line 

2. Skal vi have et 
arbejdsdokument i 
dropboks, hvor der 
skrives status og 
beskeder, i stedet for 
mailkorrespondance? 
 

Der er forskellige meninger om dette – for og imod. 
Vi aftaler at tale mere om dette når vi mødes til 
bestyrelsesmøde inden generalforsamling.  
   

Anne 

3. Idélisten for 
ergoterapeuter på 
plejehjem  
 

Anne har sendt den til ETF v. Ulla og Tina – vi 
afventer respons fra Tina. Stefi kontakter den WEB 
ansvarlige i ETF – dokumentet skal placeres under 
“faglig inspiration”  

Stefi 



 

4. Udarbejdelse af 
materiale til information 
om selskabet 
 

Mindre rettelser – Stefi ændrer i dokumentet. Vi 
vedtager at det sendes til tryk – 250 eksemplarer. Vi 
satser på at kortene er klar til GF 2020 
 

 
Stefi 
 

5. Info om arbejdet i 
bestyrelsen til 
hjemmesiden 
 

Godkendt – Stefi sender det til Sebastian i ETF så det 
kommer etf hjemmeside under “om os – EFS geriatri 
og gerontologi” 
 

Stefi 

6. Status på referat fra 
National Konference om 
Aldring og Samfund 
 

Der mangler stadig nogle referater – der er deadline 
på mandag OBS – Anne Sofie tilretter og ensarter 
dokumentet i samarbejde med Line  

Anne Sofie 
Line 

7. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Anne orienterer om at Nordisk Gerontologisk 
kongres foregår på Island i 2020 i dagene 3-6. Juni -  
Vi overvejer om vi skal sende et BS medlem afsted.  

 
 
 

8. Næste møde 
 

5. februar kl. 20.30 
Marts møde bliver afholdt til GF.  

 

9. Eventuelt 
 

  

 


