
 
 

Den 15. november 2016 

 
Kære repræsentanter og gæster. 
 
Her kommer det sidste nyhedsbrev inden vi på lørdag mødes på Klarskovgaard til REP16. Vi har i år et re-
kord stort antal deltagere med ikke mindre end 124 deltagere. Så interessen er stor, og det er vi rigtig godt 
tilfredse med.  
 
Vores ambition har været: 

 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 arbejdspladser 

 
Det har vi på forskellige måder forsøgt at efterleve blandt andet gennem nyhedsbreve, hjemmeside, vores 
blad, medlemsmøder m.v. Så vi håber, at I alle har haft mulighed for på den ene eller den anden måde at 
gøre jer klar til at tage aktivt del i debatterne på REP16.  
 
Siden sidste nyhedsbrev er REP16-hjemmesiden (http://www.etf.dk/rep16) blevet opdateret. Du kan neden-
for læse mere om det. Når så mange mennesker er samlet på ét sted, er der mange praktiske ting, der skal 
fungere. Derfor har vi også nogle informationer om det praktiske. 
 
En ”REP-pixi”  
Et repræsentantskabsmøde er formelt med mange regler, vedtægter og procedurer, der kendetegner vores 
repræsentantskabsmøder. Det skal nødig være sådan, at ens aktive deltagelse hæmmes af, at man ikke er 
tryg ved procedurerne. 
 
Derfor har vi lavet en kort gennemgang af, hvad et repræsentantskabsmøde er, og hvordan det gennemfø-
res. Det kan du læse i ”REP-pixi’en”, der er lagt på hjemmesiden (http://www.etf.dk/rep16/diverse-informatio-
ner-til-rep16). Vi sender den også med her.  
 
Medlemsklager  
Ifølge vedtægten skal I som repræsentanter orienteres om de medlemsklager, der måtte være kommet i peri-
oden. Orienteringen skal selvfølgelig anonymiseres. Det væsentlige er ikke, hvem der klager. Det væsentlige 
er, hvad der klages over.  
 
En klage er en klage for meget. Men vi er glade for, at der kun er modtaget én klage. Denne klage kan du 
læse om i orienteringen på hjemmesiden. Det finder du her: http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/pub-
lic/documents/REP16/redegoerelse_for_klager_i_perioden_2013-2015.pdf 
 
Etf’s forskningsstrategi 
Vi har en forskningspolitik. Den kan læses på hjemmesiden (http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/politikark-
om-uddannelse-og-forskning). Hovedbestyrelsen har i september 2016 også vedtaget en forskningsstrategi, 
som er blevet udarbejdet i samspil med EVR.  Mens forskningspolitikken er overordnet, er strategien mere 
handlingsorienteret. Som et led i strategien har Hovedbestyrelsen i 2016 bevilget SDU ca. 200.000 kroner 
med henblik på at understøtte arbejdet hen mod oprettelse af et professorat i ergoterapi. Hovedbestyrelsen 
mener, at det er vigtigt, at også ergoterapien får sit eget professorat. Det er en af forudsætningerne for at 
etablere et forskningsmiljø omkring kandidatuddannelsen i ergoterapi. Det er også baggrunden for, at Ho-
vedbestyrelsen i budgetforslaget for de kommende tre år foreslår, at der hvert år afsættes ca. 200.000 kro-
ner til netop dette projekt. Forskningsstrategien kan du se under punkt 10 (forslag til rammebudgetter). Du 
kan også læse den her: http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/ergoterapeutforeningens_forsk-
ningsstrategi_-_august_2016_-_vedtaget_hb-moede_september_2016.pdf 
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Etf’s investeringer 
På REP13 blev der spurgt til den måde, Etf’s midler investeres på. Siden REP13 har man på hjemmesiden 
kunnet læse om det. Vi har benyttet lejligheden til at opdatere dokumenterne. For at vise sammenhængen 
med Etf’s øvrige økonomiske forhold har vi lagt de opdaterede bilag under punkt 6 (godkendelse af regnska-
ber). Du finder dem her: http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/REP16/investe-
ring_og_formuepleje_af_etf.pdf 
 
Udover de seneste resultatopgørelser kan du læse om de etiske retningslinjer, der gælder for alle investerin-
gerne. Det skal ikke godkendes af REP16, men vi synes, du skal vide, hvordan vores fælles formue forval-
tes.  
 

Praktiske informationer 
 

Deltagerliste og placering i Auditoriet:  
Der vedhæftes en deltagerliste samt oversigt over placeringen i Auditoriet. Oversigten er for nemheds skyld 
farvelagt, så det er nemmere at orientere sig om, hvor man skal sidde. 
 
Buskørsel til og fra Klarskovgaard: 
Der vedhæftes en oversigt over deltagere, der har tilmeldt sig buskørsel. Såfremt I opdager, at der er fejl i 
den, bedes I kontakte Ulla Peterson på up@etf.dk eller 5336 4916. 
 
Der er bestilt to minibusser med plads til 18 i hver bus. De vil holde ved Korsør Station lørdag morgen. Den 
første bus kører cirka 9.15, næste bus kl. 9.30, og derefter er der afgang igen cirka kl. 9.45. Hvis det er nød-
vendigt, vil der blive en sidste kørsel cirka kl. 10.  
 
Hvis I kan se, at I bliver væsentligt forsinket, bedes I ringe til Ulla Peterson, som vil sørge for, at der er en 
bus, der venter på de forsinkede. 
 
Ankomst og indskrivning:  
Ved ankomst er det vigtigt, at du melder dig ved indskrivningen, så du bliver registreret. Det foregår ved bor-
det til venstre i receptionen.  
 
Værelser:  
Det er tidligst muligt at få nøgler til værelserne fra frokosttid. Der er flere garderober ved receptionen, hvor du 
kan midlertidigt kan stille din kuffert/taske. 
 
Forplejning – allergi/vegetar mv.: 
Husk at henvende jer i receptionen og oplyse, hvis I har særlige hensyn til forplejning. 
 
Lotteri: 
I lighed med foregående REP-møder afholdes der løbende et lotteri, hvor præmierne er sponserede af flere 
af Etf’s annoncører og samarbejdspartnere. Foreløbig har følgende bidraget til lotteriet:  
 
ROPOX, Pressalit Care, Anatomic Sitt, Munksgaard Danmark, Zibo Athene, Jadea, PKA, Invacare og For-
brugsforeningen. IgoPost, Profil Reklame, Dustin og ScanOffice. 
Der vil ligge en færdig liste på mødet. 

 

Afbud: 
Skulle I blive nødt til at melde afbud i sidste øjeblik, er det vigtigt, at I enten ringer eller sender en sms til Ulla 
Peterson på tlf. 5336 4916. 
 
På gensyn i weekenden på Klarskovgaard  
 
 

Tina Nør Langager                        Lotte Lagoni                                Lars Møller 
       Formand                                    Næstformand                        Direktør 

http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/REP16/investering_og_formuepleje_af_etf.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/REP16/investering_og_formuepleje_af_etf.pdf
mailto:up@etf.dk

