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Punkt Emne Beslutning 
1 Velkomst og præsentation af 

regionsbestyrelse samt 
hovedbestyrelsesmedlemmer, 
der er valgt fra Region Midt-Nord 

Bestyrelsens medlemmer 
præsenterede sig for 
generalforsamlingen 

2 Valg af dirigent og godkendelse 
af dagsorden 

Etf’s vicedirektør Anders 
Grønbæk blev valgt til dirigent 
 
Dirigenten konstaterede: 

• at generalforsamlingen 
var indkaldt i 
overensstemmelse med 
vedtægterne 

• at dagsordenen var i 
overensstemmelse med 
vedtægterne 

 
Generalforsamlingen godkendte 
dagsordenen. 

3 Regionsbestyrelsens beretning Regionsformanden 
præsenterede den mundtlige 
beretning. 
 
Generalforsamlingen drøftede 
den mundtlige og den skriftlige 
beretning.  
 
Beretningen blev enstemmig 
godkendt ved håndsoprækning 

4 Godkendelse af regnskab for 
2017 

Regnskabet blev enstemmig 
godkendt ved håndsoprækning 

5 Etf i et landsdækkende 
perspektiv 

Under dette punkt, der ikke 
indgik som en del af den formelle 



dagsorden, orienterede Etf’s 
næstformand Lotte Lagoni om 
den aktuelle 
forhandlingssituation og om 
hovedbestyrelsens arbejde med 
Fokusområdet ”kvalitet og trivsel 
i hverdagen” 

6 Suppleringsvalg til Etf’s 
repræsentantskab 

Følgende blev valgt i 
nedenstående rækkefølge: 
Mette Dybdahl Nissen 51 stem 
Sanne Laursen 51 stem 
Anne-Mette Jensen 50 stem 
Susanne Stampe 50 stem 
Janni Linde 48 stem 
Michala Corneliussen 48 stem 
 

7 Forslag til handleplan for det 
kommende år 

Regionsformanden 
præsenterede sammen med 
bestyrelsesrepræsentanter, 
bestyrelsens forslag til 
handleplan. 
 
Handleplanen blev drøftet og 
kvalificeret i grupper. 
Tilkendegivelserne fra grupperne 
indgår i bestyrelsens videre 
arbejde med realisering af 
handleplanen.  
 
Forslaget til handleplan blev 
enstemmig godkendt ved 
håndsoprækning,  

8 Forslag til rammebudget for 
2019 

Forslaget til rammebudget blev 
enstemmig godkendt  

9 Indkomne forslag 
 

Ingen modtaget 

10 Valg af 
regionsbestyrelsesmedlemmer 
for 2 år 

Følgende blev valgt til 
regionsbestyrelsen: 
Stine Lindsteen 
Maj Britt Middelhede Olsen 
Anne-Mette Jensen 
Kristian Obenholt 
Janni Linde hansen 
Anne-Mette Jensen (for 1 år) 

11 Valg af 2 suppleanter til 
regionsbestyrelsen for 1 år 

Følgende blev valgt som 
suppleanter: 
Ditte Glerup Hinrup  
Helle Bak Christensen 
 



 
 
 

11 Valg af 2 økonomiske 
kontrollanter for 1 år 

Følgende blev valgt: 
Elisabeth Sørensen 
Karen Boldrel 
 
 

12 Eventuelt Ingen kommentarer 
  

 


