
Regionsgeneralforsamling i Midt-Nord, 25.april 2018 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation af regionsbestyrelsen og hovedbestyrelsesmedlemmer, 

der er valgt i Midt-Nord 

 

2. Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Regionsbestyrelsens beretning 

Du bliver præsenteret for en mundtlig beretning, der supplerer den skriftlige og der 

er tid til spørgsmål og debat. 

• Har du været tilfreds? 

• Har du manglet noget? 

• Skulle noget have været anderledes? 

 

4. Godkendelse af regnskab for 2017 

Afspejler arbejdet og aktiviteterne i kalenderåret 2016 

 

5. Etf i et landspolitisk perspektiv 

Oplæg fra Etf’s næstformand Lotte Lagoni 

 

6. Suppleringsvalg af suppleanter til Etf’s Repræsentantskab for perioden april 2017-

april 2020 

Repræsentantskabet er Ergoterapeutforeningens øverste myndighed, hvor 

overordnede beslutninger om foreningens fokusområde, økonomi og vedtægter 

træffes. De valgte repræsentanter skal deltage i Rep19, samt evt. ekstraordinære 

repræsentantskaber i perioden. Repræsentanterne holdes løbende orienteret om 

foreningens udvikling. Rep19 afholdes 16.-17. november 2019. 

 

7. Region Midt-Nords handleplan for det kommende år 

• Bestyrelsen fremlægger planer der er i støbeskeen 

• Hvilke aktiviteter skal vi prioritere i perioden april 2019-april 2020?  

• Hvordan kan den regionale indsats gøre en forskel for faget, for dig som 

medlem? Hvordan kan du som medlem understøtte arbejdet i din region? 

 

 



8. Forslag til rammebudget for 2019 samt revideret budget for 2018 

Afspejler forventede muligheder og rammer arbejde og aktiviteter i kalenderårene 

2018 og 2019 

 

9. Indkomne forslag 

Alle medlemmer har mulighed for at komme med forslag, som generalforsamlingen 

skal tage stilling til. 

 

 

10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for to år 

Alle medlemmer kan stille op 

På valg er fra den nuværende bestyrelse er: 

• Maj Britt Middelhede Olsen 

• Stine Lindsten 

• Anne-Mette Jensen 

• Kristian Obenholt 

 

 

 

11. Valg af 2 suppleanter 

Alle medlemmer kan stille op 

På valg er nuværende suppleant 

• Janni Linde  

• Anne-Mette Thomsen 

 

 

 

12. Valg af 2 økonomiske kontrollanter for 1 år 

Alle medlemmer kan stille op 

På valg er de nuværende økonomiske kontrollanter:  

• Elisabeth Sørensen, Randers kommune 

• Karen Boldreel, Aalborg Universitetshospital 

 

 

13.  Evt. 

 


