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Etf-tilskud til FNE’er, klubber og EFS’er i Ergoterapeutforeningen 
 
 
Etf-tilskud til ergoterapifaglige selskaber (EFS’er) i Etf pr. 1.6.2011 
 
Under forudsætning af rettidig indsendelse af årsberetning, regnskab, arbejdsprogram og 
budget samt Etf’s efterfølgende godkendelse, tildeles det ergoterapifaglige selskab øko-
nomiske støtte.  
 
Grundbeløb: 
Det ergoterapifaglige selskab får tildelt 15.000 kr. pr. år. 
 
Medlemstilskud: 
Der ydes ikke tilskud fra Etf pr. medlem i selskabet. 
 
Hvad kan støtten anvendes til? 
Støtten ydes som et rammebeløb, og det vil sige, at selskabet prioriterer på generalfor-
samlingen eller i bestyrelsen/komitéen, hvordan deres midler skal anvendes. For eksem-
pel til kurser, arrangementer, transport, porto, frikøb, fortæring og andet, som generalfor-
samlingen finder relevant. 
 
 
Etf-tilskud til faglige netværk i Etf (FNE’er) pr. 1.1.2010 
 
Under forudsætning af rettidig indsendelse af årsberetning, regnskab, arbejdsprogram og 
budget samt Etf’s efterfølgende godkendelse, tildeles FNE’en økonomiske støtte. 
 
Grundbeløb: 
FNE’en får tildelt 6000 kr. pr. år. 
 
Medlemstilskud: 
Der ydes ikke tilskud fra Etf pr. medlem i FNE’en. 
 
Hvad kan støtten anvendes til? 
Støtten ydes som et rammebeløb, og det vil sige, at FNE’en prioriterer på generalforsam-
lingen, hvordan deres midler skal anvendes. For eksempel til kurser, arrangementer, 
transport, porto, frikøb, fortæring og andet, som generalforsamlingen finder relevant. 
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Etf-tilskud til klubber i Etf pr. 1.1.2010 
 
Under forudsætning af rettidig indsendelse af årsberetning, regnskab, arbejdsprogram og 
budget samt Etf’s efterfølgende godkendelse af dette, tildeles klubben økonomiske støtte. 
Tilskuddet består af et grundbeløb baseret på medlemsantal og et beløb pr. medlem. 
 
Medlemstilskud: 
50 kr. pr. medlem registreret i Etf pr. 1. januar i tilskudsåret. 
 
Grundbeløb: 
Op til 20 medlemmer ydes 2000 kr. i grundbeløb. 
Fra 21 medlemmer og til 100 medlemmer ydes et grundbeløb på 2500 kr.  
Fra 101 medlemmer og opefter ydes et grundbeløb på 4000 kr.   
 
Hvad kan støtten anvendes til? 
Støtten ydes som et rammebeløb, og det vil sige, at klubben prioriterer på generalforsam-
lingen, hvordan deres midler skal anvendes. For eksempel til kurser, arrangementer, 
transport, porto, frikøb, fortæring og andet, som generalforsamlingen finder relevant. 
 
 
Se mere på www.etf.dk/info 
 
 
 


