
Regionsbestyrelsens oplæg til handleplan for perioden april 2017 – april 2018 

Du er en del af fællesskabet i region Midt-Nord og målet for den regionale indsats skal i høj grad afspejle 
det medlemmerne i regionen er optaget af, samtidig med at der skal være sammenhæng til indsatserne på 
landsplan. 

Målet er, at medlemmerne oplever demokrati, dialog og engagement i det vi arbejder med. 

Det bedste udbytte af et fællesskab, får man ved at engagere sig og både give og modtage. Det er den ånd 
vi lægger op til som grundlag for det regionale arbejde. 

Regionsbestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde, som skal være udviklende og give mening for den enkelte 
og samtidig skabe aktivitet og resultater for medlemmerne. Dette betyder, at det der foregår i bestyrelsen i 
høj grad er styret af de interesser og muligheder den til en hver tid siddende bestyrelse har. Til gengæld er 
der gode muligheder for at blive valgt til bestyrelsen og på den måde være med til at præge arbejdet. 

Drøftelserne på generalforsamlingen om retning og ideer til bestyrelsens arbejde vil blive taget med i 
planlægningen, når der lægges et mere detaljeret program for det kommende arbejdsår. 

 

Ergoterapeutforeningens fokusområde har overskriften: Kvalitet og trivsel i hverdagen, hvordan får vi det 
omsat til aktiviteter i Midt-Nord? 

Ideer til hvordan medlemmer, bestyrelse og regionsformand kan få øje på og gribe lokale dagsordener? 

Hvordan kan vi ved fælles hjælp gøre vores fag synligt for omverdenen? 

Ideer til konkrete arrangementer?  

 

Vi vil fortsat lave medlemsarrangementer for alle medlemmer, støtte op om initiativer på de enkelte 
arbejdspladser, mod at der åbnes op for deltagelse af medlemmer fra andre arbejdspladser. 

Regionsformanden vil fortsat tilbyde at komme på arbejdspladsbesøg til dialog om det der fylder og er 
spændende eller vanskeligt. 

Politisk er vi i et valgår på det kommunale og regionale område. Det har selvfølgelig stor bevågenhed både 
centralt og regionalt. Regionsformanden og bestyrelsen har her en rolle at spille, men det har 
medlemmerne også. Hvordan kan vi være med til at sætte en sundheds og socialpolitisk dagsorden på 
valgmøder og andre sammenhænge hvor vi får anledning til at komme i dialog med politikerne? 

Presset på økonomien på alle arbejdspladser betyder vi skal være skarpe på vores kerneopgaver, være 
konstruktive i vores tilgang til at finde nye veje i opgaveløsningen. Selv om vores ledighed er for 
nedadgående har vi brug for at få skabt flere jobs til ergoterapeuter. Vi har et fag der har stor relevans i 
forhold til den samfundspolitiske dagsorden og det skal vi forstå at udnytte til gavn for såvel borgere og fag. 


