
 Ergoterapeutforeningens Repræsentantskabsmøde 
 19. og 20. november 2016 i Korsør    

 

 
 
 
Kære repræsentanter og suppleanter! 
  
Så er vi klar med REP-nyhedsbrev nummer 2.  
 
”Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender,…”, siger 
Etf’s vedtægt. Og det er lige netop derfor, at både selve mødet, men også forberedelsen er vigtig. 
  
Forberedelserne er i fuld gang!  
I den kommende uge holdes der regionale møder forud for REP16. Der holdes ét regionalt 
møde i hver region: Aalborg den 6. juni, København den 8. juni og Fredericia den 9. juni.  
 
Vi vil arbejde på 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 - etf.dk/rep16 -  hvor vi vil lægge 
alle oplysninger om REP16. Vi vil også her åbne op for, at I her kan komme i dialog med hin-
anden.  

 Vi vil invitere nogle af jer til være med i den helt konkrete forberedelse af forslag til vedtægts-
ændringer.  

 
 

Ambitionen er, 
 
at alle får mulighed for at tage så aktivt del i 
debatterne på REP16 som muligt, 
 
at alle kender til procedurerne for at frem-
sætte forslag på REP16, 
 
at alle ved, hvad der skal drøftes og behand-
les på REP16, 
 
at alle får de bedste muligheder for aktivt at 
tage del i forberedelserne af REP16 både in-
dividuelt og i dialog med kollegerne ude på 
arbejdspladserne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan fremsætter man forslag til 
REP16 
Der skelnes mellem forslag, der ikke vedrø-
rer 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. sep-
tember 2016. 
 
Så disse to datoer er vigtige at være op-
mærksom på, hvis man ønsker at fremsætte 
forslag til REP16. 
 
Der er ingen formkrav til måden, forslagene 
meddeles til Etf. Det letteste er at sende dem 
direkte på etf@etf.dk.  
 
Reglerne for fremsættelse af forslag til re-
præsentantskabsmøderne kan læses i deres 
helhed i vedtægtens § 12.4. Læs mere her 
 

 

http://www.etf.dk/rep16
mailto:etf@etf.dk
http://www.etf.dk/ergoterapeutforeningens-vedtaegter


    

 
Hvad er der på dagsordenen på de regionale REP-formøder 
Først og fremmest orienteres der om, hvordan et repræsentantskabsmøde foregår, hvordan man 
fremsætter forslag og meget andet. Man får også mulighed for aktivt tage del i debatten om de 
nye fokusområder, der skal besluttes på REP16. Etf’s økonomi og det fremtidige kontingent skal 
også drøftes. 
 
Fokusområder 
Det er vigtigt for HB at høre, hvad medlemmerne mener om tingene. Derfor deltager Etf’s for-
mand Tina Nør Langager på alle tre møder. Her vil Tina gå i dialog med deltagerne om fokusom-
råderne. Arbejdet med udvikling af fokusområder køres efter denne tidsplan: 

 
 
HB identificerede i februar måned nogle områder, der påkalder sig særlig interesse. Meningen 
med fokusområderne er ikke, at der så ikke arbejdes politisk med andre ting end det, der beslut-
tes. Fokusområderne skal ses som det, de er, nemlig tværgående, politiske indsatsområder, som 
sætter retning for det politiske arbejde. Men som altid vil der i en omskiftelig verden opstå situati-
oner, hvor udviklingen gør, at vi ændrer kursen. Sådan vil det altid være, men det ændrer ikke 
på, at det giver rigtig god mening at se lidt længere frem og sætte retning. 
 
Tina Nør Langager præsenterede HB’s foreløbige tanker på de tre regionsgeneralforsamlinger i 
foråret. Her var der livlig debat om emnerne. Debatten viste, at der bestemt var noget at komme 
efter på de forskellige områder. Det er selvfølgelig på repræsentantskabsmødet, der skal beslut-
tes. Men for at få en pejling af, hvordan der kan prioriteres, blev deltagerne bedt om at prioritere 
de fire områder: 
 
Effekt/dokumentation - Kvalitet i opgaveløsningen - Patienten/borgerne i centrum - Arbejds-
miljø/trivsel 
 
I alle tre regioner, var der enighed om, at ”Kvalitet i opgaveløsningen” og ”Arbejdsmiljø/trivsel” er 
det vigtigste lige nu. Det bliver derfor rigtig spændende at tage drøftelsen på REP-møderne. Her 
bliver rig lejlighed til at give sin holdning til kende.  
 



    

 
Økonomi og kontingent 
Den politiske og administrative ledelse er meget optaget af at styre Etf’s økonomi. Og Etf’s øko-
nomi har det rigtig godt. Det er repræsentantskabet, der lægger den økonomiske ramme. Krum-
tappen i økonomien er det kontingent, medlemmerne betaler. Tilbage i 2010 blev kontingentet sat 
ned med 2% for de aktive medlemmer, mens det blev fastholdt uændret for de øvrige medlem-
mer.  
 
I 2013 fortsatte vi med uændret kontingent. Det har kun kunnet hænge sammen, fordi der har 
været arbejdet meget målrettet med økonomistyring og driftsoptimering. Dette – sammen med en 
vækst i medlemstallet – har betydet, at økonomien har kunnet hænge sammen, selvom løn- og 
prisudviklingen har været større end udviklingen i Etf’s økonomi. 
 
Som alle ved, er der igen ved at komme positiv vækst i samfundsøkonomien. Det viser sig bl.a. 
ved, at lønningerne er stigende. KL regner med, at lønningerne stiger med godt og vel 2% om 
året i de kommende år, og det vil selvfølgelig sætte Etf’s økonomi under yderligere pres. Derfor 
mener HB, at vi nu må tage bestik af den forventede udvikling, så vi også i de kommende år kan 
levere den medlemsservice, som er helt afgørende både for det enkelte medlem og for vores fag-
lige udvikling og position i samfundet. Tina Nør Langager vil derfor på møderne tage hul på en 
snak med medlemmerne om, hvordan vi bedst sikrer den rigtige udvikling og samtidig holder kon-
tingentet mest muligt i ro. 
 
Begge emner – dvs. fokusområder og økonomien – skal HB tage endeligt stilling til på HB-mødet 
sidst i juni. Så timingen med de regionale møder er helt perfekt, fordi Tina så kan have indtryk-
kene fra møderne med tilbage til HB. 
 
Nyt politisk formandskab 
Efter mange år på formandsposten valgte Gunner Gamborg at gå på pension fra 1. december 
2015. Det blev Tina Nør Langager, der vandt og dermed kunne overtage posten som formand for 
Etf. Tina er kommet godt fra start, og mange nye initiativer har allerede set dagens lys. En af de 
store opgaver forude er REP16. Men også andre opgaver er i støbeskeen.  
 
Posten som næstformand har også været i spil, da Lene Barslund efter 18 år på posten beslut-
tede, at tiden nu var kommet til at gå andre veje. Lene har gennem årene ydet en kæmpe indsats 
for Etf, for faget og for medlemmerne og været en central medspiller i stort set alle politiske pro-
jekter gennem årene. Den nye næstformand er Lotte Lagoni, der er klar til at tage over fra den 1. 
juli. Indtil da, er det regionsformand Åse Munk Mortensen, Region Øst, der varetager posten. I 
samme periode er det Sonja Vinkler, der passer posten som regionsformand i Region Øst. 
 
 
Der bliver lejlighed til at sige farvel til Lene, når der holdes reception for hende i Etf man-
dag den 27. juni kl. 27. juni 2016, kl. 15.00-17.00. 
 
 
På gensyn på de regionale møder og på REP16. 
 
 
Tina Nør Langager  Åse Munk Mortensen  Lars Møller 
Formand  næstformand   direktør 
 


