
 

11. september 2019 

Kære repræsentanter 

Der er nu kun 66 dage til den weekend, hvor vi skal sætte retning for Etf de kommende tre år.  

Vi glæder os til at tilbringe weekenden sammen med jer 78 repræsentanter, og ser frem til gode dialoger om 

blandt andet foreningens strategi. 

Nyhedsbrevet denne gang er det sidste, inden du modtager det færdige REP-materiale.  

Inden REP-mødet vil vi gerne se dig til de forberedende møder, hvor du kan få en fornemmelse af, hvad der 

optager andre medlemmer. 

Til hvert REP-møde er der noget nyt og noget kendt på dagsordenen. Det kan du læse mere om nedenfor. 

 

Tid og sted 

Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag d. 16. og søndag d. 17. november 2019 på Vingsted Hotel og 

Konferencecenter i Bredsten.  

Mødet begynder lørdag kl. 10.30 og slutter søndag kl. 15.45. Der er indskrivning og morgenmad fra kl. 9.30. 

Der er reserveret værelser til alle repræsentanter på Vingsted Hotel og Konferencecenter.  

Vi glæder os til to intensive dage, hvor vi skal debattere foreningens arbejde de næste tre år. 

 
Temadebat 
 
Vi begynder repræsentantskabsmødet med en politisk debat under overskriften ”Fremtidens 
sundhedsvæsen – nye udfordringer, nye løsninger”. Her vil direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren 
Brostrøm, formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg Karin Friis Bach og tidligere direktør for 
Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard tage emnet under kærlig behandling. 
 
 
Uddeling af priser 
 
Medlemmerne har haft mulighed for at stille forslag til æresmedlemmer. Der er kommet flere bud og 
hovedbestyrelsen har foretaget den endelige udpegning. Praksis er, at nye udpegninger meddeles på Etf’s 
repræsentantskabsmøde. 
 
I løbet af repræsentantskabsmødet vil Etf også uddele bachelorprisen på 15.000 kr. til 
ergoterapeutstuderende for det bedste bachelorprojekt. Prisen blev uddelt første gang i 2007 og uddeles to 
gange årligt. Alle ergoterapeutuddannelserne i landet har mulighed for at indstille et projekt hver.  
 

 



Hjemmeside om REP19 

For at du løbende kan følge med i alle relevante informationer omkring repræsentantskabsmødet, er der 

oprettet en REP19-hjemmeside. På siden vil du kunne finde programmet, dagsordenen og øvrige 

dokumenter i takt med, at de bliver klar. Du finder siden her  

Repræsentantskabsmødet har en række formalia, som er vigtige at sætte sig ind i. Derfor har vi udarbejdet 

en kort publikation, som giver et overordnet billede af, hvad det går ud på. Du finder publikationen her 

 

Vigtige tidsfrister 

I forbindelse med repræsentantskabsmødet er der en række tidsfrister, der er værd at holde øje med. 

20. september 2019 offentliggøres den foreløbige dagsorden sammen med beretningen, regnskabet, 

rammebudgettet, de politiske fokusområder og forslag til vedtægtsændringer. 

4. oktober 2019 er sidste frist for medlemmerne til at indsende forslag, der ikke handler om Etf’s vedtægter. 

18. oktober 2019 skal alle indkomne forslag offentliggøres. 

 
Regionale møder 

 
I alle regioner afholdes der op til repræsentantskabsmødet en række forberedende møder for alle 

medlemmer. 

Møderne afholdes som følger: 

Region Øst d. 1. oktober kl. 16.30 på Quality Hotel i Høje Taastrup. Se mere her 

Region Midt/Nord d. 9. oktober kl. 17.30 på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Se mere her 

Region Syd d. 28. oktober kl. 17.00-20.30 i Fredericia Idrætscenter, Vester Ringvej 100, 7000 Fredericia. 
Der serveres kaffe fra kl. 16.30. Medlemmerne kommer kl. 18.30. Se mere her 
 
 
Se sammensætningen af repræsentantskabet 
 
Du kan finde en samlet oversigt over dine kolleger i repræsentantskabet her. Se mere her 
 
 
Nyhedsbreve 
 
Formålet med de løbende nyhedsbreve er at holde dig informeret om arbejdet i foreningen. Har du feedback 
eller gode ideer til det politiske arbejde, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan altid sende en mail til os på 
tnl@etf.dk (Tina) eller ll@etf.dk (Lotte). 
 

Med venlig hilsen 

   

Tina Nør Langager  Lotte Lagoni 

Formand, tnl@etf.dk   Næstformand, ll@etf.dk 

https://www.etf.dk/rep19
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/REP19/rep-pixi_2019.pdf
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-%C3%98st-1-rep-forberedende-m%C3%B8de/1348
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/repr%C3%A6sentantskabsforberedende-m%C3%B8de-for-medlemmer-i-region-midt-nord/1349
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/rep-forberedende-m%C3%B8de/1359
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/REP19/repraesentantskabet_1._juli_2018.pdf
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