Ordinær general forsamling i EFS Dysfagi d. 5. september 2017
Dagsorden for generalforsamling EFS-Dysfagi kl. 11.00 – 12.30

1. Velkomst v/Annette Kjærsgaard
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
Lisbeth Krabbe vælges som ordstyrer. Lisbeth konstaterer at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt. Der er ingen indvendinger ift. dette.
Louise (bestyrelsesmedlem er referent).
Mie og Julie som begge træder ud af bestyrelsen nedsættes som stemmeudval.
3. Gennemgang af dagsorden v/ Annette
4. Bestyrelsens beretning v/Annette Kjærsgaard
Vi i 2016 fået et nyt logo til selskabet. Vi havde i bestyrelsen mange diskussioner om
hvordan det skulle se ud og fik også hjælp til at tegne/udarbejde logoet.
Annette gennemgår arbejdsfordelingen i bestyrelsen og gør status efter selskabet snart 4 årige eksistens.
Slides lægges ud på ETF, under vores side.
Formandens årsberetning godkendes.
5. Godkendelse af regnskab v/Julie Boeberg Jensen
Julie gennemgår regnskabet for 2016. Vi har nogle udfordringer med at få
regnskabsafdelingen til at opstille regnskabet på en overskuelig måde. Dette vil vi arbejde
videre på med regnskabsafdelingen. Det aftales at når Julie får en bedre opstilling over
regnskabet så sendes den ud til medlemmerne.
Til regnskabet skal det også siges at selskabet i perioder har været uden en
økonomiansvarlig i ETF og dette har givet nogle udfordringer. Lisbeth Krabbe vil tage dette
med tilbage til ETF.

Regnskabet for 2016 godkendes.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen sætter forslag om at vi bibeholder kontingentet på 100 kr. Det har tidligere
været drøftet at man evt. kunne sætte kontingentet op hvis man gerne vil have nogle større
oplægsholdere til DK.
Det besluttes at kontingentet fastholdes på 100 kr.
7. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
Vedtægtsændring
§2 Formål og Opgaver
Stk. 2.
Bestyrelsen skal: Afholde en temadag om foråret, hvor evt. andre faggrupper kan deltage.
Ændring: afholde en temadag årligt, hvor evt. andre faggrupper kan deltage.
Forslaget godkendes.
§4 Generalforsamling
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år og som udgangspunkt 2. onsdag i
september. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et fagligt arrangement.
Ændring: Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år og som udgangspunkt i efteråret.
I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et fagligt arrangement.
Forslaget godkendes.

Der gøres en bemærkning om at medlemmerne gerne vil have datoen i endnu bedre tid ift.
De 4 ugers varsel er langt fra nok. Denne gang har udfordringerne været at GF ligger tæt
efter sommerferien.
Der bemærkes desuden at hvis vi rykker datoen for GF (af logistiske årsager) så kan termen
at man som bestyrelsen vælges for en 2 - årig periode komme i udfordringer.

Det skal så næste år stilles som forslag at der tilføjes i vedtægterne at bestyrelsens
medlemmer vælges for en periode på 2 år indtil næste generalforsamling.
8. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne.
9. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram v/Annette Kjærsgaard
Sliden er i det materiale der lægges på ETF under vores side.
Forslag til temadag/fokusområder i 2018:
- Netværksdannelse ift. at udbrede viden om dysfagi ift. den almen medicinske patient f.eks.
kirurgisk afd. (arbejdsgruppe)
- Netværksdannelse omkring hoved hals cancer (arbejdsgruppe)
- Temadag ift. anatomi i mund/svælg ift. hoved hals kræft
- Den akutte patient, trachealtuber, intensiv indlagte, KOL
- Der er at ønske om at der udarbejdes undervisningsmateriale til brug ude lokalt både til
undervisning af monofaglige og tværfaglige kolleger.

Det foreslås også at netværksdannelsen kunne være mere lokal/regionalt. Annette opfordrer
i den forbindelse at de lokale/regionale grupper kunne oprettes under EFS Dysfagi.

10.Budget v/Julie Boeberg Jensen
Budgettet for 2018/2019 har samme poster som budgettet for 2016/2017. Der er beregnet
med medlemsindtægter sv.t. 350 medlemmer.
Der er kommentarer på at beløbet til internationalt arbejde er for lavt. Der er et ønske om at
bestyrelsesmedlemmet der skal ud i verden, ikke selv skal have egne udgifter.
- Der sættes forslag om at hæve beløbet til internationalt samarbejde
- Der stilles forslag om at der laves en ny post på budgettet der omhandler
netværksdannelse. I denne forbindelse stilles der spørgsmålstegn ved at vi som selskab skal

til uddele penge til lokale aktiviteter. ETF har jo også deres puljer som er målrettet dette
formål.
- Der ønskes at beløbet til afholdelse af temadage forøges så større oplægsholdere kan
hentes til DK for at flere kan få glæder af dette.

11.Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant
Annette Kjærsgaard – er villig til genvalg
Daniela Jakobsen – er villig til genvalg
Mie Christensen – genopstiller ikke
Julie Boeberg Jensen – genopstiller ikke
Louise Sonne Klint - er villig til genvalg
Christina Ferm – er villig til genvalg
Hanne Bundgaard – er villig til genvalg

Der stiller følgende op til bestyrelsen udover de 5 fra bestyrelsen der genopstiller:
Maj Britt Middelhede Olsen (Regionshospital Viborg)
Lene M'øller (Regionshospital Holstebro)

Alle 7 vælges.

Valg af økonomisk kontrollant
Katje Bjerrum genopstiller som økonomisk kontrollant – og vælges.

12.Nyt fra og dialog med Ergoterapeut foreningen
- OK18 fylder rigtig meget, kravindsamling er i gang.
- Der skal arbejdes på at skabe 2500 flere ergoterapeut jobs.

- Efterår 2017 grundfortælling om ergoterapi.
- opfordring til at deltage i det kommende regions- og kommunal valg.
Slides fra oplægget ligget på ETF under vores side.
13.Eventuelt

