
   

Program for Generalforsamling i Region Midt-Nord den 13. april 2021  
 
 
Kl. 18.30-21.30, Mulighed for at logge på fra kl. 18.00 
 
 
Kl. 18.30 
Generalforsamlingen starter 
Dagsorden:  
1. Velkomst og præsentation af den siddende regionsbestyrelse, formand, næstformand, dirigent 
 
2.  Valg af dirigent og referent 

Godkendelse af dagsorden  

Navneopråb 

 

3. Regionsbestyrelsens beretning  
Hvad har bestyrelsen i Midt-Nord lavet september 2020- April 2021 
Der vil være en kort mundtlig beretning, der supplerer den skriftlige. Du kan se den skriftlige beretning 
på etf.dk. Efterfølgende tid til spørgsmål 
 
4. Godkendelse af regnskab for 2020 
Afspejler regnskabet arbejdet og aktiviteterne i kalenderåret 2020?  
 
5. Oplæg fra Etf’s formand Tina Nør Langager 
Etf i et nationalt perspektiv 
 
6. Region Midt-Nords handleplan for det kommende år  

Bestyrelsen fremlægger planer der er i støbeskeen ud fra sidste års drøftelse på generalforsamlingen 

Debat i plenum om de nationale og regionale indsatser. 

 

Kl. ca. 20.00 Pause 
 

7. Valg af suppleanter til Etf’s Repræsentantskab for perioden april 2020 -april 2023 
 
Repræsentantskabet er Ergoterapeutforeningens øverste myndighed, hvor overordnede beslutninger 
om foreningens fokusområde, økonomi og vedtægter træffes. De valgte repræsentanter forventes at 
deltage i Rep22 den 19.-20.11 2022, samt evt. ekstraordinære repræsentantskaber i perioden. 
Repræsentanterne holdes løbende orienteret om foreningens udvikling.  
Vi fik ved sidste generalforsamling valgt 27 repræsentanter. Vi skal have valgt lige så mange 
suppleanter. 
 
Valghandlingen sker efterfølgende elektronisk 
 

 



8.  Forslag til rammebudget for 2022 samt revideret budget for 2021  
 
Afspejler budgettet forventede muligheder og rammer for arbejde og aktiviteter i kalenderårene 2021 
og 2022? 
 
9. Indkomne forslag  
 
Alle medlemmer har mulighed for at komme med forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til.  
 
10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for to år samt to suppleanter 
 
Alle medlemmer kan stille op  
På valg fra den nuværende bestyrelse er:  
 
Kristina Frank Kristiansen, genopstiller 
Emil Malthe Laugesen,  
Marianne Christensen, genopstiller 
Mette Marie Bønlykke, genopstiller 
Anne Mette Thomsen, genopstiller 
 
På valg er nuværende suppleanter: 
 
Lone Bredal Jessen, genopstiller ikke 

Mette Damsgaard Christiansen, genopstiller 

 

Ved kampvalg sker valghandlingen efterfølgende elektronisk 

 
11. Valg af økonomisk kontrollant. Èn for to år  
 
Alle medlemmer kan stille op  
På valg er den nuværende økonomiske kontrollant:  
 
Elisabeth Sørensen, Randers kommune, genopstiller 
 
Ved kampvalg sker valghandlingen efterfølgende elektronisk 

 
 
12. Evt. og tak for i aften  
   


