
 

 

       

Den 29. september 2015 

 

Kære repræsentanter.  

Den 19. og 20. november 2016 samles vi til repræsentantskabsmøde i Etf. I lighed med tidligere har vi 
valgt at lade Klarskovgaard i Korsør være den fysiske ramme for vores møde. Klarskovgaard har en ideel 
størrelse for os, og her ved vi, at tingene kører, som de skal. Vi har ikke åbnet for tilmeldingerne endnu. 
Det kommer senere. Men vi vil gerne allerede nu begynde at rette fokus på repræsentantskabsmødet – 
eller REP16 – som vi kalder det. For det er nemlig ikke et tilfældigt møde. ”Repræsentantskabet er forenin-
gens højeste myndighed i alle foreningens anliggender,…”, siger Etf’s vedtægt. Og det er lige netop derfor, 
at både selve mødet, men også forberedelsen er så vigtig.  

Vi har en ambition 

Dette nyhedsbrev er det første i den række af nyhedsbreve, som I op til REP16 vil modtage fra os. Vores 
ambition er, 

 at alle får mulighed for at tage så aktivt del i debatterne på REP16 som muligt 

 at alle kender til procedurerne for at fremsætte forslag på REP16 

 at alle ved, hvad der skal drøftes og behandles på REP16 

 at alle får de bedste muligheder for aktivt at tage del i forberedelserne af REP16 både individuelt og i 
dialog med kollegerne ude på arbejdspladserne 

Det kan vi kun gøre ved en målrettet og fokuseret dialog med jer. Det vil ske på forskellige måder. Vi vil 
sende nyhedsbreve til jer. Vi har åbnet en REP16-hjemmeside på Etf’s hjemmeside, www.etf.dk/rep16, 
hvor vi vil lægge alle oplysninger om REP16. Vi vil også her åbne for op for, at I her kan komme i dialog 
med hinanden. Vi vil invitere nogle af jer til være med i den helt konkrete forberedelse af forslag til ved-
tægtsændringer.  

Hvordan fremsætter man forslag til REP16? 

Der skelnes mellem forslag, der ikke vedrører Etf’s vedtægt, og forslag der vedrører vedtægterne.  

Forslag, der ikke vedrører vedtægterne, skal være Etf’s hovedbestyrelse i hænde senest 6 uger før 
REP16. Det betyder, at de skal være modtaget i Etf senest den 8. oktober 2016. 

Forslag, der vedrører Etf’s vedtægter skal være modtaget i Etf senest den 10. september 2016. 

Så disse to datoer er vigtige at være opmærksom på, hvis man ønsker at fremsætte forslag til REP16. 

Der er ingen formkrav til måden, forslagene meddeleles til Etf. Det letteste er at sende dem direkte på 
etf@etf.dk.  

Reglerne for fremsættelse af forslag til repræsentantskabsmøderne kan læses i deres helhed i vedtægtens 
§ 12.4.  

Lidt nyt fra Etf 

Et vigtigt punkt på repræsentantskabsmøderne er dagsordenens punkt 5, der omfatter: ”Fremlæggelse og 
godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra Hovedbestyrelsen”. Det er her, repræsentanterne 
får mulighed for sammen med hinanden og med hovedbestyrelsen at drøfte, hvor langt vi er kommet med 
realiseringen af de planer, der blev godkendt på REP13. Udover at se bagud er det også her, vi tager af-
sæt for fastlæggelsen af arbejdsprogrammerne – fokusområderne – for de kommende tre år. Det er af 
gode grunde ikke muligt allerede nu at præsentere en endelig beretning. Men vi kan godt fortælle lidt om, 
hvordan tingene – både under Fokusområdet og på andre områder – har udviklet sig. Altså en status med 
”lidt nyt fra Etf”. 

http://www.etf.dk/rep16
mailto:etf@etf.dk


    

 
 

Etf skal have ny formand 

På REP13 var der vist ingen, der tænkte på, at REP16 skulle ledes af en anden formand end Gunner 
Gamborg. Men ikke desto mindre er det nu virkeligheden. For Gunner har valgt at trække sig tilbage den 1. 
december 2015 for at gå på pension. Selvom der er stor forståelse for, at Gunner nu har fået lyst til at 
bruge sin tid på familie og andre gøremål, så er det en epoke, der slutter, når Gunner ikke længere er ved  

roret i Etf. Men sådan er det, og ingenting varer evigt. Heller ikke tiden som formand for Etf. Lige nu er pro-
cessen med valg af ny formand i gang, og sidst i oktober ved vi, hvem af de opstillede kandidater, der tager 
over fra Gunner. Det bliver noget af en arv at løfte, for Gunners mangeårige arbejde for Etf har sat sine ty-
delige spor for udviklingen for hele vores fag og det ergoterapeutiske arbejdsmarked.  

Det går fortsat godt med økonomien 

Den kurs, der tidligere er lagt for styring af Etf’s økonomi, følges stadig. Og der er intet, der peger på, at 
den skal lægges om. Både i 2013 og i 2014 er vi kommet ud med gode resultater. Resultaterne giver mu-
lighed for, at vi kan tilknytte flere ressourcer på forskellige områder, vi kan igangsætte og drive politiske 
projekter samtidig med, at vi kan betale ”de faste udgifter”. Som I måske husker, satte vi kontingentet ned 
på REP10, og vi fastholdt det uændret i 2013. Udviklingen vil vise, om der er luft til, at vi også på REP16 
kan fastholde kontingentet uændret. 

Fokusområdet 

REP13 besluttede at videreføre fokusområdet fra REP10 under overskriften ”Vi sætter pris på ergoterapi”. 
Det er i sagens natur et stort område, og det blev blandt andet besluttet at videreføre en række igangvæ-
rende initiativer – f.eks. ydelsesbeskrivelser, sygesikrings- og forsikringsaftaler, nyspecialisering i sygehu-
sene og kommuner, privatpraksis og rehabiliteringsfokus – både som afgrænsede projekter og som lø-
bende driftsopgaver, der løbende bliver integreret med foreningens øvrige drift i sekretariatet og Etf’s tre 
regioner. 

På REP13 var der særlig opmærksomhed på 

 Ledelse og ledere: Ergoterapeuter skal i højere grad kvalificere sig og motiveres til at påtage sig leder-
stillinger på alle niveauer. 

 Uddannelse og forskning: Gennem forskning og uddannelse på alle niveauer skal det sikres, at fremti-
dens ergoterapi udvikles som akademisk profession, og at ergoterapeuter udfører faglige ydelser af høj 
kvalitet og værdi for borgere og samfund. 

 Specialisering og nyspecialisering: Analysen af udviklingstendenser og momentum i samfundet for er-
goterapi skal løbende udfoldes, således at der kan arbejdes målrettet for at påvirke offentlige og private 
interessenter. 

 
Og der er arbejdet målrettet på realiseringen af disse mange emner. Det arbejde pågår stadig, for det af-
sluttes som sådan ikke på en given dag. Der er netop tale om at tage aktivt del i og forme udviklingen. Det 
betyder i sig selv, at der hele tiden opstår nye muligheder, som ikke kunne forudses, da det hele formelt 
besluttedes på REP13. Som et eksempel på dette kan vi pege på TRIV-faktorerne, der på forskellig måde 
taler ind i Fokusområdet. Vi kunne give mange flere eksempler. Det er ikke formålet med denne korte ori-
entering. Det gemmer vi til beretningen på REP16. 

Ny hjemmeside og nyt medlemsblad 

Hovedbestyrelsen vedtog på et tidspunkt en ”digital strategi”. Formålet var kort fortalt i langt højere grad at 
udnytte de mange digitale muligheder for dialog til og mellem medlemmerne. Inden vi kastede os ud i de 
helt store omlægninger, spurgte vi et stort antal medlemmer om deres ønsker og behov. Der var en entydig 
tendens i retning af, at så meget som muligt skal gøres ”mobil-bart”. Det tog vi selvfølgelig bestik af, da vi 



    

 
udviklede den nye hjemmeside. Efter forventede startproblemer er vi nu ved at have fundet en god form, 
som vi selvfølgelig stadig udvikler på, så vi kan gøre flest muligt tilfredse på én og samme tid. Medlemsbla-
det blev også ændret. Vi gik fra 11 trykte udgaver om året til nu 8 trykte udgaver, der suppleres af digitale 
artikler i det, vi kalder ”Ergoterapeuten on-line”. Det kræver selvfølgelig tilvænning, før man er tryg ved alt 
det nyt. Også her udvikler vi løbende tingene, så vi bedst muligt imødekommer de ofte meget forskellige 
medlemsbehov. Og for kort tid siden spurgte vi medlemmerne, hvad de synes om alt dette nye. Vi fik over-
vejende positive tilbagemeldinger, men heldigvis også mange konstruktive forslag til ting, vi kan ændre.  

Etf’s kontorlokaler i København er blevet renoveret 

Etf bor godt og centralt midt i København. Det er nemt at komme til og fra med tog, der holder lige ved dø-
ren. Vi bor også tæt på vores mange samarbejdspartnere. Så deltagelse i møder kræver ikke unødvendig 
rejse- og transporttid. Netop denne placering var vigtig for hovedbestyrelsen, da vi startede forhandlingerne 
med vores udlejer om en meget tiltrængt renovering af de meget nedslidte lokaler. Vi fik efter et langt for-
handlingsforløb en rigtig god og økonomisk fordelagtig lejeaftale. Ikke alene er vores lokaler blevet renove-
ret, så de er tidssvarende. Vi har også fået rigtig gode mødefaciliteter, som heldigvis benyttes meget af 
medlemmerne og selvfølgelig af Etf’s medarbejdere og politikere. Vi har også fået plads til de fem forhand-
lingskonsulenter, der havde til huse i lokaler i Høje-Taastrup. Nu er de forenet med deres kolleger i afdeling 
Forhandling & Løn. Vi har også fået plads til regionsformand (Region Øst) Åse Munk Mortensen, der har et 
separat kontor i tilslutning til sekretariatet. Desværre valgte Danske Fysioterapeuter og Kost & Ernærings-
forbundet, der hidtil også boede på matriklen, at flytte til andre lokaler på Amager. Dansk Tandplejerfor-
ening valgte som Etf at blive, hvor de var.  

Ny administrativ ledelsesorganisering  

Den administrative ledelse har indtil for nylig bestået af tre personer nemlig direktør Lars Møller, afdelings-
chef Annemarie Knigge, afdeling Fag & Politik og forhandlingschef Anders Grønbæk, afdeling Forhandling 
& Løn. Annemarie Knigges beslutning om at gå på efterløn fra juni måned gav anledning til at overveje, om 
der kunne tænkes i andre ledelseskonstellationer end den, der har været gældende i en årrække.  I så-
danne overvejelser indgår altid, hvordan vi bedst anvender de ressourcer, vi nu en gang har. Og her er den 
administrative og den politiske ledelse enige om, at vi vil tænke i nye baner. Vi ser et behov for at få flere 
”menige” medarbejderressourcer til de mange opgaver, vi løfter. Det skal selvfølgelig hænge økonomisk 
sammen. Og efter nøje overvejelse har vi omlagt fordelingen af ledelsesopgaverne, således at de løftes af 
Lars Møller og Anders Grønbæk. Lars Møller har nu ansvaret for økonomi, afdeling Fag & Politik, kommu-
nikationsafdelingen samt selvfølgelig det overordnede ansvar ikke mindst i forhold til formand, næstfor-
mand og hovedbestyrelse. Anders Grønbæk har fortsat ansvaret for forhandlingsområdet, men nu også for 
HK-team (administration), IT-området og intern service (rengøring m.v.). For at få enderne til at nå sam-
men, ansættes der yderligere en medarbejder på forhandlingsområdet, ligesom der er planer om at an-
sætte yderligere en medarbejder i afdeling Fag & Politik.  

ERGO15 

Der er stor travlhed med de sidste detaljer i det store faglige arrangement – ERGO15 – der finder sted i 
dagene 11. og 12. november 2015. For første gang omfatter arrangementet to hele dage, der begge er 
spækket med spændende, faglige tilbud fra stort set alle områder af vores fag. Der er lige nu godt og vel 
350 tilmeldte, og der kommer flere til hver dag. Vi ser frem til denne store, faglige manifestation, som tyde-
ligt understreger, hvor vigtig ergoterapi er overalt på arbejdsmarkedet såvel det offentlige som det private. 
Vi håber, at rigtig mange af jer har mulighed for at være med på ERGO15. 

På gensyn! 
 
 
Gunner Gamborg                             Lene Barslund                                   Lars Møller 
Formand                       Næstformand                                   Direktør 
 

 


