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Generalforsamling i EFS Psykiatri og 
Psykosocial Rehabilitering



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018 

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt



DAGSORDEN

1.    Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram       
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt



ÅRSBERETNING

• Selskabets har deltaget i Ergoterapeutforeningens 

Videnskabelige Råd (EVR)

• Afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2018 og indtil videre 2 

bestyrelsesmøder i 2019

• Selskabet har udgivet 2 nyhedsbreve i 2018 og 2 i 

2019

• Selskabet har fået nye medlemmer i årenes løb og 

er oppe på 307 medlemmer. Vi har stadig et ønske 

om at blive større; gerne 400 medlemmer.



ÅRSBERETNING FORTSAT

• Vi har skabt netværk mellem vores medlemmer.

• I maj 2018 havde vi Seminar

• Selskabet har i løbet af både 2018 og 2019 

modtaget henvendelser om forskellige faglige 

emner, som vi har hjulpet med sparring omkring, 

eller videreformidling heraf

• Der blev ikke afholdt temadag i 2018 pga ERGO18

• I foråret 2019 afholdt vi temadag: Digital mental 

sundhed



ÅRSBERETNING FORTSAT

• Vi har hjulpet ETF med sparring omkring forskellige 

høringssvar, problemstillinger mm inden for psykiatri 

området

• 2 bestyrelsesmedlemmer med Bussen fra KBH til 

Folkemødet på Bornholm (2018 og 2019)

• Vi har deltage EVR og været med til en revurdering 

af EVR og hvordan arbejdet skal være fremadrettet 

i rådet (2018-2019)

• Været med til arbejdet omkring ERGO18



ÅRSBERETNING FORTSAT

• Har siddet i en SST arbejdsgruppe omkring: Intensiv behandling til 

mennesker med svær psykisk lidelse (2019)

• Har siddet i en referencegruppe for indsatsteamet til forebyggelse af 

voldsomme episoder på botilbud under Socialstyrelsen

• Har siddet i en Arbejdsgruppe vedr organisatoriske anbefalinger for 

nedbringelse af tvang i psykiatrien under Sundhedsstyrelsen. (2019)

• Vi har peget på Lars Sveistrup til at repræsentere os i et nyt initiativ 

om styrkelse af indsatsen i socialepsykiatrien(satspuljeaftale 19-22)

• Anne Marie Thorsting har siddet i arbejdsgruppen vedr anbefalinger 

til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i psykiatrien 

(2019)



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt



GODKENDELSE AF REGNSKAB 2018
RESULTATOPGØRELSE



GODKENDELSE AF REGNSKAB 2018
EGENKAPITAL

Balance: Forskel ml. aktiver og passiver 0,-

Egenkapital primo 2018: kr. 73.372,00

Årets resultat akkumuleret:   kr.    9.898,00 

Egen kapital ultimo 2018:   kr. 83.270,00



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2017

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram for 
kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt



ARBEJDSPROGRAM 2019-2020

• Vi vil arbejde for:

• At være et fagligt selskab med ca 400 medlemmer

• At sikre selskabsfunderingen med medlemmer på tværs af 
psykiatrien ved årlige 2 dages seminarer og en temadag eller 
fyraftensmøder, der har fokus på at styrke samarbejdet og 
vidensdelingen blandt ergoterapeuter i de 2 sektorer

• At skærpe og brande ergoterapeuters spidskompetencer i 
den psykiatriske behandlings- og rehabiliteringspraksis

• At styrke netværk og vidensdeling lokalt og på tværs af 
sektorer og regioner blandt ergoterapeuter, herunder 
koordinering af netværksgrupper 

• Være sparringspartner for Ergoterapeutforeningen ved f.eks
høringssvar omkring det psykiatriske område, sidde med i EVR 

• Deltage på vegne af eller sammen med 
Ergoterapeutforeningen i arbejdsgrupper, udvalg mm, som 
har relation til de psykiatriske områder.



ARBEJDSPROGRAM 2019-20 FORTSAT

Handle - og tidsplan for 2019- 2020: 

Januar: Bestyrelsesmøde i København i ETF kl 10 - 15 

På dagsordenen: 

1. Seminar 

2. Nyhedsbrev

3. Regnskab

4. Besøg af Maj. 

5. Evt.



ARBEJDSPROGRAM 2019-2020 FORTSAT

• Marts/April/Maj:

• Bestyrelsen mailer sammen og samler op på: 

• Seminar 

Juni : Bestyrelsesmøde i København hos ETF. 

På dagsordenen er bl.a: 

1. nyhedsbrev / opdatering af hjemmesiden

2. Regnskab

3. Temadag

4. Maj Fjordside deltager

5. Evt.



ARBEJDSPROGRAM 2019-2020 FORTSAT

• Bestyrelsesmøde i november 2019

• Punkter:

- Konstituering af  bestyrelsen

- Justere og godkende arbejdsprogram 2020 og  

- Beslutning om 

Temadag/medlemsarrangementer i det 

kommende år

- Økonomi/Budget

- Evt



ARBEJDSPROGRAM 2019-2020 FORTSAT

Møder i 2020

• Januar

• Juni

• November

Emner

Seminar, temadag, økonomi, EVR, arbejdsgrupper, 

GF mm



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt



FASTSÆTTELSES AF KONTINGENT

• Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 

150 kr årligt.



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018 

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt



BUDGET 2019



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018 

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt



VALG TIL BESTYRELSEN

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

Ordinær medlemmer

 Jytte Rotbøl – modtager genvalg

 Pernille Thomsen – modtager genvalg

 Kirsten Sørensen – modtager ikke genvalg

Suppleant

 Helle Obbekær – modtager genvalg



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant

10.   Eventuelt



VALG AF REVISOR OG SUPPLEANT

• Marie Bagger – Modtager genvalg



DAGSORDEN

1. Valg af referent og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
2018

4.    Indkomne forslag

5.    Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram 
for kommende år 

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Budget for kommende år

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.    Valg af revisor og suppleant  

10.   Eventuelt


