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Forord 
 
Et repræsentantskabsmøde er på mange måder en meget formel ting. Netop derfor kan 
det være svært at finde rundt i det hele. Hvordan hænger tingene indbyrdes sammen, og 
hvorfor foregår det hele så formelt? 
 
Det har vi forsøgt at fortælle lidt om i denne publikation, som vi – med et glimt i øjet – har 
kaldt for ”REP-pixi”. Intentionen er i forståelige vendinger at forklare, hvad det går ud på, 
og hvorfor det gennemføres, sådan som det gør. 
 
Vi håber, at du som repræsentant får gavn af publikationen. Og hvis du ved det hele i for-
vejen, kan du bruge tiden på noget andet  
 
God læselyst og på gensyn på REP16. 
 
 

Vi sætter lige scenen: 
 

Repræsentantskabsmødet er Etf’s højeste myndighed. I praksis betyder det, at det er her 
alle de væsentlige beslutninger træffes. Det betyder selvfølgelig ikke, at Hovedbestyrel-
sen, der i det daglige varetager den politiske ledelse af Etf, ikke træffer væsentlige beslut-
ninger. Men Hovedbestyrelsen henter faktisk sit mandat hos Repræsentantskabet. Det er 
her de store linjer trækkes og rammerne defineres. Og det er her, Hovedbestyrelsen afrap-
porterer, hvad de har foretaget sig siden sidste Repræsentantskabsmøde. 
 
Nu er det igen blevet tid til at holde et ordinært repræsentantskabsmøde. Det sker hvert 
tredje år. 
 
 

Hvor kan man læse, hvad der skal ske? 
 

Ligesom vi har en Grundlov, der beskriver de fundamentale rettigheder og pligter, så har vi 
i Etf en vedtægt. Vedtægterne er den ufravigelige ramme for alle aktiviteter. Det er derfor 
ikke uden betydning, hvad der står i vedtægten. Det er også kun Repræsentantskabet, der 
kan ændre i vedtægten.  
 
Alt, hvad der sker på repræsentantskabsmødet, er beskrevet i vedtægten. Og det er ledel-
sen i Etf, der har ansvaret for, at repræsentantskabsmødet gennemføres i fuld overens-
stemmelse med de regler, der gælder. 
 
Vedtægterne kan du læse her: http://www.etf.dk/ergoterapeutforeningens-vedtaegter 
 
 

Repræsentantskabsmødets dagsorden 
 

Alle materialer til repræsentantskabsmødet kan du læse her: http://www.etf.dk/rep16 
Selve dagsordenen finder du under punkt 2. Den er identisk med dagsordenen i vedtæg-
terne.  
  

http://www.etf.dk/ergoterapeutforeningens-vedtaegter
http://www.etf.dk/rep16
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Repræsentantskabsmødets mere officielle punkter 
 

Mødet kan godt opdeles i forskellige sektioner. Der er først en meget formel sektion. Det 
er punkterne 1 til 4. Så kommer de politiske punkter med Hovedbestyrelsens beretning un-
der punkt 5 og med Hovedbestyrelsens forslag til politiske fokusområder under punkt 8. 
Punkterne med økonomi kommer under punkt 6, 9,10, 11 og 12. Forslag til drøftelse og 
beslutning kommer under punkt 7; - og der er mange underpunkter her. Og hvis nogen har 
mere på hjertet, kan man sige det under ”eventuelt” på punkt 13, der kommer til allersidst.  
I det følgende sætter vi nogle ord på, hvad der sker under de enkelte punkter. 
 
 

Punkt 1-4; - det formelle 
 
Det er vigtigt, at der er en god styring af mødet. Alle formalia skal overholdes, tidsplanen 
skal holdes, og der skal holdes styr på talerækken. Derfor har vi altid 2 dirigenter. Dirigen-
terne bør ikke varetage politiske hverv eller være medlemmer af Repræsentantskabet. Det 
er bedst med en slags ”neutralitet”. Hovedbestyrelsen har været opmærksomme på dette 
med det forslag, Hovedbestyrelsen fremsætter. 
 
Valg af dirigenter finder selvfølgelig sted som noget af det første, så vi kan komme i gang 
med mødet. Og det første dirigenterne gør, er at gennemgå alle formalia om indkaldelser, 
så det sikres, at alt er gået rigtigt til. Etf’s vicedirektør – Anders Grønbæk – sidder sammen 
med dirigenterne under hele mødet. Anders kan være med til at afklare eventuelle uklarhe-
der m.v., men Anders er ikke en af dirigenterne. 
 
Dirigenterne gennemgår dagsordenen og sikrer, at alle er indforståede med, at det er det, 
vi skal drøfte. Det sker under punkt 2. Under samme punkt præsenterer dirigenterne selve 
programmet med de faste tider osv. Det er helt afgørende, at der er styr på tiden, så vi når 
det hele. 
 
Under punkt 3 præsenterer dirigenterne forslaget til ”forretningsorden”. Forretningsorde-
nen fastlægger de ”spilleregler”, mødet skal køres efter. Altså hvornår man kan tage ordet. 
Hvor længe man må tale m.v. Det kan se meget formelt ud, men i praksis er det nu ikke 
helt så firkantet. 
 
Det er også her, dirigenterne fortæller, hvordan der kan holdes afstemninger. Det er nem-
lig forskelligt alt efter, hvad der skal stemmes om. Det fortæller vi mere om, når vi fortæller 
om punkt 7 ”forslag”. Hvor vi plejer at stemme enten ved håndsoprækning eller på stem-
mesedler, vil alle afstemninger denne gang foregå digitalt. Etf har købt er digitalt afstem-
ningssystem, som vi har gode erfaringer med fra regionsgeneralforsamlingerne. Det er 
både sikkert og langt hurtigere end på den ”gammeldags” facon. 
 
Men teknik kan jo drille. Så derfor er vi helgarderede og har stemmesedlerne med. Og vi 
vælger også for en sikkerheds skyld et stemmeudvalg. Det sker under punkt 4. 
 
Og når alt det er på plads, kan vi gå i gang med de øvrige punkter. 
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Punkt 5 og 8; - det politiske 
 
Hovedbestyrelsen skal under punkt 5 afrapportere, hvad man har arbejdet med siden 
REP13. Selvfølgelig er det ikke sådan, at alle detaljer skal med. Men de overordnede lin-
jer, de politiske resultater og andre væsentlige emner skal præsenteres her. Det sker på to 
måder. Der er udarbejdet en skriftlig beretning. Den er bragt i Ergoterapeuten, og den kan 
læses på hjemmesiden.  
 
På mødet aflægger Hovedbestyrelsen også en mundtlig beretning. Det er naturligvis for-
manden, der har den opgave. Her vil fokus ofte mest være på det ting, der er sket i tiden 
efter, den skriftlige beretning blev skrevet. Der sættes også retning på de ting, der skal ske 
i den kommende periode. Her på REP16 er vi i den specielle situation, at både formanden 
og næstformanden er nyvalgte – december 2015 og juni 2016 – og det siger sig selv, at 
den mundtlige beretnings fokus vil være på tiden siden december 2015.  
 
Begge beretninger sættes samlet til debat, og der er her rig lejlighed til at drøfte så at sige 
hele Etf’s politiske virke i den forgange periode.  
 
Under punkt 8 præsenterer Hovedbestyrelsen sit forslag til politiske fokusområder for peri-
oden 2017-2019. Det er ikke meningen, at der skal stilles et meget detaljeret forslag. Me-
ningen er derimod, at forslaget sætter retning for det politiske arbejde. Men det skal også 
være rummeligt nok til, at der også kan arbejdes med andre områder, der påkalder sig op-
mærksomhed. Og her ved vi jo, at de politiske dagsordener kan skifte. Og det skal vi 
kunne tage bestik af og handle på. 
 
For at kvalificere debatten om fokusområdet har Hovedbestyrelsen tilrettelagt 2 temadrøf-
telser, der er placeret før, vi kommer til fokusområdet. Temadebatterne er ikke en del af 
det officielle møde, men de skal selvfølgelig ses i sammenhæng med programmet.  
 
Forslag til fokusområder og program for temadebatterne kan du læse mere om på hjem-
mesiden.  
 
 

Punkt 6, 9,10, 11 og 12; - det økonomiske 
 
Alle disse punkter har på den ene eller anden måde noget at gøre med økonomien. Under 
punkt 6 aflægger Hovedbestyrelsen regnskab for 2013, 2014 og 2015. Alle regnskaberne 
er selvfølgelig godkendt af Etf’s statsautoriserede revisor og af de økonomiske kontrollan-
ter. Men her er det så repræsentanterne, der har mulighed får at tage stilling til, om de sy-
nes, at Hovedbestyrelsen på betryggende vis har forvaltet vores fælles penge og brugt 
dem på en fornuftig måde.  
 
Det er ikke et krav, at der skal tages stilling til, hvordan Hovedbestyrelsen vælger at an-
bringe Etf’s formue. Men repræsentanterne skal selvfølgelig have mulighed for at orientere 
sig i, hvordan dette sker. Derfor har vi på REP16-hjemmesiden lagt en orientering ind om, 
hvordan hhv. Etf’s formue og Konfliktfondens formue forvaltes. Og det er muligt også at 
stille spørgsmål til dette.  
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Punkterne 9 og 10 handler om de honorarer, Repræsentantskabet har fastsat til de hono-
rerede politikere. Denne gang er der forslag om at nedsætte et honorarpolitisk udvalg samt 
forslag om en justering af et honorar.  
 
Punkt 11 og 12 skal ses i sammenhæng. For under punkt 12 fastlægges medlemskontin-
gentet, og det har selvsagt stor betydning for rammebudgettet, der besluttes under punkt 
11. 
 
Et rammebudget skal her forstås som den samlede, overordnede ramme, der lægges for 
de tre års budgetter. Det er efterfølgende Hovedbestyrelsen, der laver detailbudgetterne 
for de enkelte år. Her er man langt længere ned i detaljen, end Repræsentantskabet skal 
være. Der vil fra tid til anden være forskel på rammebudgettet og detailbudgettet. Det skyl-
des, at Hovedbestyrelsen i praksis har mulighed for at fravige rammebudgetter, hvis det 
skønnes nødvendigt og – selvfølgelig – hvis det er økonomisk forsvarligt.  
 
Under punkt 12 skal der vælges en økonomisk kontrollant. Dem er der to af, og de er skif-
tevis på valg med 6-årige valgperioder. De økonomiske kontrollanter har til opgave at 
holde øje med, om pengene bruges til de formål, de er afsat til. Der er blevet en ledig post 
her efter Kirsten Lehrmann, der nu er gået på pension.  
 
 

Punkt 7; - forslagene 
 
Der er to slags forslag nemlig forslag til ændring af vedtægterne eller forslag om andre 
ting.  
 
Vedtægtsændringsforslag er mere vidtgående end øvrige forslag. Det er derfor, der er krav 
om, at vedtægtsændringsforslag skal være udsendt længe før repræsentantskabsmødet. 
Det kan virke unødvendigt tungt. Men meningen er god nok. Det er for at sikre, at man 
ikke ”over natten” pludselig kan lave vedtægten om, uden at alle har haft en fair mulighed 
for at orientere sig i det. Der gælder også andre regler for afstemning her. Det er ikke nok 
med almindeligt flertal. Igen for at sikre at et mindretal ikke kan tvinge ændringer igennem. 
Hovedbestyrelsen har en række forslag til vedtægtsændringer. 
 
De øvrige forslag skal ikke udsendes helt så tidligt. Der er kommet nogle forslag fra med-
lemmerne. Hovedbestyrelsen har også nogle forslag. 
 
Alle forslagene kan læses på hjemmesiden, og de bliver alle præsenteret og sat til debat. 
 
 

Punkt 13; - eventuelt 
 
Her kan alt drøftes, men intet kan besluttes. Så enkelt kan det siges. Meningen er ikke, at 
man her skal starte længere diskussioner. Men man kan kort komme med udtalelser, som 
man mener, har relevans for Repræsentantskabet.  
 

Og til allersidst 
 
siger formanden tak for denne gang og på gensyn i 2019  


