
 

 

26. januar 2017 

Kære alle 

 

Tak for et rigtig godt repræsentantskabsmøde i november måned, hvor følgende illustration blev udarbejdet 
af Ia Brix Ohmann og Johanne Brix. Jeg ser stadig tilbage på mødet med glæde, fordi vi både havde nogle 
rigtig gode faglige drøftelser og havde tid til hyggeligt socialt fællesskab.  

Der er udarbejdet et referatet fra repræsentantskabsmødet, hvor du blandt andet kan læse om de ændringer 
til vedtægterne, som blev vedtaget. Du finder referatet på Etf’s hjemmeside 
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/REP16/referat_af_rep16.pdf  

Nedenfor vil jeg kort informere om en række vigtige emner og datoer. 

 

Fokusområdet 

”Kvalitet og trivsel i hverdagen” er det nye fokusområde i perioden 2017-2019. Det er nu ved at blive 
konkretiseret, så der kan udarbejdes konkrete handlingsplaner, som strækker sig over de enkelte år. Der vil 
på foreningens hjemmeside www.etf.dk blive oprettet et site, hvor du kan følge projekterne. 

 

Formandsvalg, regionsformandsvalg og valg til hovedbestyrelsen 

I foråret er der valg til formandsposten i Etf. Jeg genopstiller til valget som formand, og du kan læse mit 
opstillingsgrundlag på http://www.etf.dk/opstillingsgrundlag-tina-noer-langager-2017 

Du kan læse mere om valget af formand på http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/der-er-valg-til-formandsposten 

Regionsformændene i Etf’s tre regioner er også på valg i foråret. Alle tre regionsformænd genopstiller. Du 
kan læse mere om valgene til regionsformandsposterne på http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/der-er-valg-til-
regionsformandsposterne 

Der er også valg til fire pladser i hovedbestyrelsen. Alle aktive og studerende medlemmer kan opstille, og 
fristen for at melde sit kandidatur er d. 1. marts 2017 kl. 12.00. Valget foregår ved urafstemning blandt 
medlemmerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at stille op og tage 
medansvar for vores fælles fag.  
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Du kan læse mere om valget til hovedbestyrelsen på http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/der-er-valg-til-fire-
poster-i-hovedbestyrelsen 

På http://www.etf.dk/politiske-valg-i-etf-2017 kan du få et samlet overblik over de opstillede kandidater. 

 

Regionsgeneralforsamlinger 

Der er nu fastsat datoer for regionsgeneralforsamlingerne. Vi håber, at du vil være repræsentant igen ved 
REP19. Da valgene allerede begynder ved de regionale generalforsamlinger i år, er det vigtigt, at du 
kommer eller sender et skriftligt opstillingsgrundlag til Regionsbestyrelsen, jf. vedtægten §12.2. Valg af 
repræsentanter. 

Regionsgeneralforsamlingerne afholdes som følger: 

 

Region Midt-Nord d. 4. april 2017. 

Du kan tilmelde dig på http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-og-temadag-i-region-midt-
nord/873 

 

Region Syd d. 5. april 2017. 

Du kan tilmelde dig på http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-i-region-syd-2017/798 

 

Region Øst d. 26. april 2017. 

Du kan tilmelde dig på http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-2017-og-
temam%C3%B8de-i-region-%C3%98st/832 

 

REP19 

Sekretariatet er i gang med at fastsætte datoer for REP19, så mødestedet kan bestilles i god tid. 

 

Medlemsundersøgelsen 

Medlemsundersøgelsen, som blev gennemført i oktober og november 2016, viste, at medlemmernes 
samlede tilfredshed med Etf er på et middelniveau, og stort set på samme gennemsnitlige niveau som andre 
FTF-organisationer, der er blevet undersøgt af MSI Research. Det er ikke tilfredsstillende, som jeg ser det. 
Vores ambition skal være større. Der er nu brug for et udviklingsprojekt indeholdende flere konkrete tiltag, 
som kan øge medlemmernes tilfredshed med foreningen. 

Hovedbestyrelsen tog allerede hul på drøftelserne på et møde i begyndelsen af januar. Som det første tiltag 
vil medlemmerne fra den 1. februar få svar på sine henvendelser inden for 24 timer, og ventetiden i 
telefonkøen vil blive nedsat. 

 

 

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/der-er-valg-til-fire-poster-i-hovedbestyrelsen
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/der-er-valg-til-fire-poster-i-hovedbestyrelsen
http://www.etf.dk/politiske-valg-i-etf-2017
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-og-temadag-i-region-midt-nord/873
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-og-temadag-i-region-midt-nord/873
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-i-region-syd-2017/798
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-2017-og-temam%C3%B8de-i-region-%C3%98st/832
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-2017-og-temam%C3%B8de-i-region-%C3%98st/832


 
 

 

Nyhedsbreve 

Det er tanken, at der vil blive udsendt nyhedsbreve to gange om året. Formålet er at holde dig informeret om 
det politiske arbejde især arbejdet med fokusområdet. Har du feedback eller gode ideer til det politiske 
arbejde, så hører jeg gerne fra dig. 

 

Med venlig hilsen 

 

Tina Nør Langager 

Formand, tnl@etf.dk 
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