
Regionsgeneralforsamling i Etf Øst, 26. april 2017 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden 
2. Regionsbestyrelsens beretning 

 Hvad er der sket i perioden april 2016 – april 2017? 
Har du været tilfreds eller savnet noget? 
Du bliver præsenteret for en kort mundtlige beretning, der supplerer den 
skriftlige og der er mulighed for spørgsmål og debat. 
 

3. Godkendelse af regnskab for 2016 
Afspejler arbejdet og aktiviterne i kalenderåret 2016. 
 

4. Etf i et landspolitisk perspektiv 
Debat på baggrund af oplæg fra Etfs formand Tina Nør Langager.  
 

5. Valg af repræsentanter og suppleanter til Etfs Repræsentantskab for 
perioden april 2017 – april 2020. 

Repræsentantskabet er Ergoterapeutforeningens ”lovgivende forsamling”, hvor  
overordnede beslutninger som  kontingent og fokusområde træffes. De valgte 
repræsentanter skal deltage i Rep19 samt evt. ekstraordinære  repræsentant-
skaber. Rep19 afholdes 16.-17. november 2019. 
 

6. Region Østs handleplan for det kommende år  
Hvilke aktiviteter skal vi prioritere i perioden 2017 - april 2018? 
Hvad er der brug for af medlemsrettede og udadvendte fagpolitiske aktiviteter? 
Hvordan kan og vil du deltage? 
Du bliver præsenteret for et mundtligt oplæg til det kommende arbejde, som  
supplerer det skriftlige forslag til handleplan, og der er tid til spørgsmål og debat 
inden vi stemmer om den redigerede plan. 
 

7. Fremlæggelse, debat af og vedtagelse af rammebudget for 2018  
Afspejler forventede muligheder og rammer for arbejde og aktiviteter i 
kalenderåret 2018. 
 

8. Indkomne forslag 
Alle medlemmer har mulighed for at komme med forslag. Forslag der skal til debat 
og afstemning skal sendes til aamm@etf.dk senest den 5. april. 
 

9. Bekræftelse af valg af regionsformand 
Da der kun var en kandidat til regionsformandsvalget skal generalforsamlingen 
ifølge vedtægterne ved afstemning bekræfte valget af Åse Munk Mortensen. 
 

10. Valg af fire regionsbestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter til 
Regionsbestyrelsen for 1 år 

 Alle medlemmer kan stille op.   
 

11. Valg af 2 økonomiske kontrollanter for 1 år 
Alle medlemmer kan stille op 

 
12. Evt.  

mailto:aamm@etf.dk

