
Referat Stiftende generalforsamling 
Ergoterapifagligt selskab for kræft og palliation 
Torsdag d. 6. Oktober 2016 
 

1. Velkomst 
 

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 
Ordstyrer: Lotte Lagoni, referent Inger Schmidt Hansen, stemmeudvalg: 2 fra salen meldte 
sig 

3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

4. Godkendelse af vedtægter for selskabet 
Godkendelse af vedtægter  
Bemærkninger: 
Formål: 
Fejl – dysfagi – skal ændres. 
Vedtægterne ligner vedtægterne for de øvrige faglige selskaber i Ergoterapeutforeningens regi 
Opgaver: 
Ingen bemærkninger 
Struktur: 
Ordinære medlemmer og suppleanter er medlemmer på lige fod 
Ingen bemærkninger i øvrigt 
Næste gang er der en standarddagsorden, der skal følges. 
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde 
Ingen bemærkninger 
Økonomi: 
15.000 kr. årligt fra ETF 
150 kr. i årligt kontingent 
Ønske fra salen om at kontingentet sættes til 100 kr. i stedet pga. medlemskab til flere faglige 
selskaber under Ergoterapeutforeningen. 
Argumenter for kontingent på 150 kr.: 

 Det er sat lidt højere for at muliggøre faglige arrangementer, hvor der skal betales for 
oplægsholdere. 

 Det er muligt senere at ændre kontingent størrelsen, fx afhængig af antal medlemmer af 
selskabet. 

 Det kan være godt at opbygge en startkapital 
Der er mulighed for at åbne for deltagere der ikke er med i selskabet, eller andre faggrupper, så 
der kan være differentierede priser. 
 
Afstemning om kontingent: 
Hvem er i mod kontingent på 150 kr: 4 
Hvor mange stemmer blank: 5 
Hvor mange stemmer for: 54 
Der er 63 deltagere tilstede 



 
Vi fastholder kontingent på 150 kr. Inkluderet i dagens program er kontingent for 2016 betalt. 
 
Vedtægter: 
Gennemgået – ingen bemærkninger 
Afstemning om vedtægterne: 
Imod vedtægterne : 0 
Blank vedtægterne: 0 
For: 63 
 
 

5. Valg til bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant 
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
Alle sidder for en 2-årig periode. Der er Generalforsamling hvert andet år. 

 
Opstiller til bestyrelse: 
Valgt som ordinære medlemmer: 
Christina Bergmann, Næstved Sygehus,  
Sara Fredslund, RH 
Heidi Birkemose, Center for kræft og sundhed i København 
Line Lindahl-Jacobsen, UCSJ, 
Tanja Nord, Herlev Kommune 
Suppleanter: 
Inger Schmidt Hansen, Furesø Kommune  
Signe Jørgensen, Center for Kræft og Sundhed i København  

 
6. Eventuelt 

 
 


