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DAGSORDEN: 
 
1. Valg af referent og dirigent 

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2013  

 

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 

    Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  

      

     Marianne Høllund - modtager ikke genvalg 

     Maria Larsen - modtager genvalg 

     Helle Obbekær – modtager genvalg 

 

9. Valg af revisor og suppleant 

         

10. Eventuelt 

 

 

1. Referent Helle Obbekær, dirigent Åse Munk Mortensen. 

Indkaldelsen retsmæssigt udsendt. 

 

2. Bestyrelsens årsberetning 2013: 

 

 Afviklet 2 dages seminar i maj i Ishøj med 80 deltagere om ny velfærdsteknologi, åben 

dialog og vil-kan-skal opgaver. 

 Afviklet en temadag i Odense i november med 55 deltagere om hvordan 

ergoterapeuters kompetencer kommer i spil i den erhvervsrettede rehabilitering inden 

for de forskellige sektorer. 

 Deltaget i møder i ETF om udarbejdelse af politikark om ergoterapi og psykiatri. 

 Har taget initiativ til og deltaget i møde med Poul Nyrop Rasmussen fra Det Sociale 

Netværk om hvad ergoterapeuter kan bidrage med i en ny psykiatriplan. 

 Deltager i ETFs Videnskabelige Råd (EVR) 2 gange årligt. 

 Deltaget i SFIs temadage om effektmåling af sociale indsatser. 

 Afholdt 3 bestyrelsesmøder og flere arbejdsgruppemøder 

 Udgivet 2 nyhedsbreve i 2013 

 Selskabet har fået nye medlemmer i årets løb og er nu oppe på over 300 medlemmer. 

Medlem nr. 300 modtager en flaske rødvin. 

 Har samarbejdet med FNE skabende udtryksformer og annonceret deres 

medlemsarrangementer. 

 Har modtaget og behandlet henvendelser fra medlemmer om forskellige faglige emner. 

 

http://www.etf.dk/forside/


Tilbagemeldinger fra forsamlingen af medlemmer var meget positive og der udtryktes 

tilfredshed med indhold og det faglige niveau. Bestyrelsen har ”fingeren på pulsen”.  Det er 

ergoterapeuter der absolut laver andet end ”lagkage”.  

 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

3. Regnskabet for 2013 blev fremlagt og godkendt. 

 

4. Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

5. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2014/15. Se vedhæftet. Kommentarer og ideer blev 

modtaget til emner, og den geografiske placering af seminarer og temadage blev livligt 

diskuteret. Disse input bliver taget med når bestyrelsen skal planlægge temadage og 

seminar. 

 

Arbejdsprogrammet blev enstemmigt vedtaget. 

 

      

6. Kontingentet bliver fortsat 150 kr. i 2015 

 

7. Budget for 2014 fremlagt. Kommentarer fra forsamlingen om at det var godt at bruge 

af formuen, og arrangere mere ”smalle” seminarer som dette. 

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

8. Valg til bestyrelsen: 

 

Maria Larsen og Helle Obbekær blev genvalgt. 

Henriette Kiirdal Niemann (tidl. Suppleant) fra Region H i Hvidovre træder ind i bestyrelsen. 

Pia Gilvad Nielsen fra Region H i Hillerød bliver suppleant for et år. 

 

9. Marianne Tranum Sunesen blev valgt til revisor. 

 

10. Evt. 

 

Lene Barslund havde følgende indlæg: 

 Protac-legatet er netop blevet uddelt til Charlotte Andersen og Anne Kolmos fra 

Psykiatrien Region Syddanmark. Legatet skal bruges til udvikling af en it-platform 

Sensory Indicator Tool. 

 Regeringen har netop fremlagt en handleplan på psykiatriområdet. Gunnar Gamborg 

har kommenteret. Özlem Cekic har fremhævet ergo og fysioterapi som vigtige 

elementer. Der arbejdes på et interview med hende. 

 FNE skabende udtryksformer er nedlagt. EFS psykiatri var inviteret til den sidste 

temadag. 

 Der er ESI-kursus i uge 18 (27-29 april) 2015 ved Mette Søndergaard. 

 

Åse Munk Mortensen:  

 Der arbejdes på nye sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner. Der er fokus på 

bedre udskrivelser også psykiatriske. 

 

Pernille Thomsen: 

 Opfordrer alle til at gå ind på ETFs hjemmeside og deltage i debatten om fremtiden 

ergoterapi. 

 

 

Der var 26 deltagere i generalforsamlingen. 

 

 

 

Formand Pernille Thomsen, mail: pft@etf.dk  
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