
 
       

Den 29. september 2016 

 

Kære repræsentant. 

Så er vi klar med nyhedsbrev nummer 3. Der er nu godt og vel halvanden måned til, at vi mødes til 
repræsentantskabsmøde på Klarsskovgaard i Korsør. Nu er det ved være tiden til, at du tilmelder dig. Det 
og meget mere kan du læse om i dette nyhedsbrev.  

Hvorfor nyhedsbreve? 

Vores ambition er stadig, 

 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 

 Hvad har vi så gjort? 

 Rigtig mange medlemmer har taget aktivt del i forberedelserne af REP16. Det er sket på medlemsmøder, 
hvor formand Tina Nør Langager har været i dialog med medlemmerne om udformningen af HB’s forslag til 
fokusområder 2017-2019. Vores økonomi og medlemskontingentet er også blevet drøftet. Tina har her fået 
værdifuld viden med tilbage, og den viden har HB taget med sig, da der skulle lægges sidste hånd på den 
endelige udformning af forslagene.  

 Medlemmerne har også på møderne drøftet, om der var forslag til ændringer af Etf’s vedtægter eller andre 
forslag til REP16. Det er der kommet flere konkrete forslag ud af.  

 REP16-hjemmesiden 

 Fredag den 23. september blev et stort antal nye dokumenter lagt på http://www.etf.dk/rep16 

 Her finder du alle de forslag, der foreligger nu. Du kan også læse alle de mange andre emner, der skal 
drøftes på REP16. Faktisk er stort set alle dokumenter klar. Forslag kan indsendes indtil den 7. oktober 
2016. Fristen for indsendelse af vedtægtsændringsforslag udløb den 10. september 2016.   

 Hvis der kommer flere dokumenter på REP16-siden, får du direkte besked om det på mail.  

 Tidligere samlede sekretariatet alle dokumenter i en særlig REP-mappe, som vi sendte til de 78 repræsen-
tanter. Det er blevet utroligt dyrt at sende post. Samtidig har flere af repræsentanterne fortalt os, at de lige 
så gerne er fri for mapperne, fordi de dels synes, det er for dyrt, dels fordi de hellere vil have dokumenterne 
elektronisk og så tage en PC/Ipad med til repræsentantskabsmødet.  

 Det har vi selvfølgelig lyttet til. Derfor fremstiller vi ikke mapper til REP16. Men hvis du ønsker det, kan du 
også denne gang få alle dokumenter printet og tilsendt. I så fald skal du kontakte Ulla Peterson på 
up@etf.dk 

 Alle dokumenter er i øvrigt også altid synlige på ”storskærmen” bag talerstolen, så du løbende kan følge 
med. 

 Elektronisk afstemning på REP16 

 Vi har gennem et par år testet de elektroniske afstemninger på regionsgeneralforsamlingerne. Det har vi 
rigtig gode erfaringer med, og vi har fået positive tilkendegivelser fra medlemmerne på det. Derfor vil af-
stemningerne på REP16 denne gang foregå elektronisk. Det er langt hurtigere at gennemføre end ved at 
bruge stemmesedler, optælling osv. Samtidig sikrer den elektroniske afstemning den samme diskretion, 
som en traditionel skriftlig afstemning gør.  

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


    

 
 Men for en sikkerheds skyld bliver der nedsat et stemmeudvalg på REP16. Skulle teknikken mod forvent-

ning svigte, er det jo godt at have stemmetællerne klar. Men vi satser på, at de ikke skal i aktion.  

 Et tilbud til morgenfriske 

 Selvom vi har lagt forskellige fysiske aktiviteter ind i programmet, vil vi komme til at sidde meget ned i de to 
REP-dage. Hvis du har brug for at få luftet hjerne og krop, er der mulighed for en fælles morgenløbetur 
med formanden lørdag morgen kl. 7.00 i skoven. Så husk løbesko og pandelampe   

 Hvordan bliver man tilmeldt? 

 Du tilmelder dig via mit.etf.dk. Brug dette link: https://mit.etf.dk/mypage.aspx og log ind med din NemID el-
ler medlemsnummer.  

Vi skal opfordrer dig til at tilmelde dig snarest. Hvis du bliver nødt til at melde afbud, skal vi bede om, at du 
hurtigst muligt kontakter Ulla Peterson på up@etf.dk, så der kan indkaldes en suppleant. 

Overnatning og transport 

Der er på forhånd bestilt enkeltværelse til alle fra lørdag den 19. november til søndag den 20. november. I 
særlige tilfælde vil der kunne ydes en ekstra overnatning fra fredag til lørdag, kontakt Ulla Peterson på 
up@etf.dk 

Etf dækker transportudgifterne til og fra Klarskovgaard. Der vedhæftes en blanket med tilhørende vejled-
ning. Der er mulighed for at bestille bustransport mellem Korsør Station og Klarskovgaard ved tilmeldingen. 
Nærmere oplysninger om konkrete tider udsendes inden mødet. 

Særlige ønsker til forplejning 

Har du særlige ønsker til forplejning som følge af allergi eller lignende, bedes du kontakte Klarskovgaard 
på forhånd, så de kan tage deres forhåndsregler.  

Du kan kontakte dem på hotel.klarskovgaard@comwell.com. Husk at angive, at det drejer sig om REP16 
den 19.-20. november 2016. 

  De sidste REP-forberedende møder 

 Der afholdes flere REP-forberedende møder i alle tre regioner. I Region Øst blev mødet afholdt den 26. 
september. I Region Midt-Nord er der forberedende møde den 5. oktober og i Region Syd den 10. oktober.  

Du kan tilmelde dig her: 

 http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/forberedelse-til-det-kommende-repraesentantskabsmoede-region-
midt-nord 

 http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/etf-region-syd-forberedelse-af-etf-rep16-hvad-skal-der-ske 

 Vi ser i Etf’s nye politiske ledelse meget frem til at møde jer alle sammen den 19.-20. november. Vi er 
spændte på at skulle stå i spidsen for repræsentantskabsmødet. Meget vil være nyt. Meget vil være, som 
det plejer. Vi glæder os meget til de mange spændende debatter om vores fag, vores vilkår og vores fæl-
lesskab. 

  

På gensyn på Klarskovgaard den 19. og 20. november.  

 

Tina Nør Langager  Lotte Lagoni   Lars Møller 

       Formand   Næstformand      direktør 
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