Bestyrelsesmøde Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Tidspunkt: Fredag d. 13. december 2019, kl. 17.00 – 19.00
Sted: Smallegade 41, Frederiksberg

Referat og dagsorden godkendes.
Udtalelse fra medlemmer
Der ønskes en udtalelses fra ét eller flere medlemmer til brug i fremtidig markedsføring af selskabet. Dette i
samråd med DFys. Gitte tager kontakt til en mulig kandidat.
International subgroup
Frederik er valgt ind i den internationale subgroup og orienterer om arbejdet her. Der efterspørges emner
der skal arbejdes med i subgroupen og Frederik vender tilbage hvis han har brug for input.
Opdatering af måleredskaber
DSF skal revidere ”måleredskaber” og det aftales at arrangere et møde med DFys i København ift. det
videre arbejde hermed.
Efteruddannelse (og vejen til specialistgodkendelse)
Helle, Frederik og Gitte har modtaget materiale fra Australien og har oversat og bearbejdet det. Der
arbejdes videre og materiale sendes til gennemlæsning hos Morten og Peter ift. den beskæftigelsesrettede
indsats.
I stedet for at have en kursusrække der giver 60 ECTS point, så skal der laves en form for online/e-learning
test som så kan kvalificeres til at det svarer til X antal ECTS point, eller en model for hvordan man kan blive
godskrevet point på anden vis.
Better Board GDPR sikret bestyrelsesportal
Vi skifter ikke til Better Board, men forbliver med at benytte Google Drev, da dette vurderes at være det
rette redskab ift bestyrelsesarbejdet og overholdelse af GPDR.
Ved kursustilmelding skal vi fremover aktivt spørge om vi må dele personens e-mail, navn eventuelt
arbejdssted. Der er blevet sendt mail til Pelle P om at vi skal have tilføjet nogle ting på kursustilmeldingerne
fremover.
ACPOHE medlemskab Gitte 17.09.2019
Det godkendes at Gitte er medlem og henter inspiration derfra, samt at hun kan tage onlinekurset på
gruppens regning.

Opfølgning på LinkedIn – og Google Add annoncering
Punkt udskydes til Sana er med.
Kurser og Ergonomiseminar
Første møde er afholdt om Ergonomiseminar 2020 – Emne; Kultur & adfærd. Tivoli kunne være et emne om
hvordan man arbejder med kulturen på et kommercielt synspunkt – hvordan kan vi få det over på
arbejdsmiljø – GITTE tager kontakt. Gruppering efter interesser.
Kæmpe succes med det kursus der blev afholdt den 12.12.2019 vedr. forflytning – det skal være et
efterårsindspark hvert år fremover. Frederik og Maja (Sven) arbejder videre til næste års kursus.
Herfra godkendes oplægget fra Maja og de skal endelig gå videre med det sendte oplæg. Bestyrelsen står til
rådighed med sparring om nødvendigt.
GDPR
Drøftelse med udgangspunkt i oplæg fra Gitte/Frederik. Frederik gennemlæser og giver Gitte feedback.
Møder 2020
Gitte laver Doodle og der skal svares indenfor 5 dage! Der afholdes 2 skypemøder og 2 personlige møder i
2020.

