
Program for medlemsaktiviteter og 
generalforsamling den 26. april: 
i DGI Byen, Tietgensgade 85, 1704 København. 
Tietgensgade 65 
12.30 til 13.00 Der er kaffe, kildevand og foccaciaboller i loungen 
 
13.00 – 14.40 Introduktion til ValMo- ”Values and Meaning in 
Occupation” 
 
Om ValMO 
Modellen fokuserer på de værdier, der ligger bag menneskelig aktivitetsudøvelse. 
Modellen adskiller sig fra f.eks. MOHO ved at fokusere på de bagvedliggende 
drivkræfter,som kan motivere eller et menneske til aktivitet, eller som kan afholde et 
menneske fra aktivitet Modellen kan dermed fungere som en nøgle til forståelse af vores 
klienters hverdagsliv. Modellen anskueliggør samtidig konsekvenserne af de valg, som vi 
træffer i løbet af livet. 
 
ValMO modellen er en nordisk, ergoterapeutisk begrebsmodel, udviklet af Lena-Karin 
Erlandsson og Dennis Persson siden 2001. ValMO modellen er i januar 2017 blevet 
oversat til dansk og har siden efteråret 2016 været en del af pensum på PH Metropol. 
 
Modellen introduceres af ergoterapeut, lektor pHd Anne - Le Morville og Henrik Hansen  
 
14.40- 15.00 kaffepause 
 
15.00 – 16.30  Den nysgerrige ergoterapeut- en vej til løsninger. 
Forandringer, samarbejde på tværs, krav, pres og forventninger. Det er fuldt forståeligt, 
hvis du i hverdagen af og til kan have svært ved at finde og skabe de bedste løsninger. 
Men hvad nu, hvis løsningerne skal findes af en vej, de fleste har overset eller glemt?  
 
Forfatter og foredragsholder Tommy Krabbe har holdt mere end 700 foredrag om 
kommunikation, samarbejde, social kapital, ildsjæle og forandringer. Nu har han ledt 
efter, hvad det store svar er på tværs af disse begreber og resultatet fremgår af titlen på 
hans nye bog "Nysgerrighed er svaret".  
 
Tommy serverer ikke konkrete løsninger på din dagligdags udfordringer, for dem er du 
selv langt klogere på. I stedet udfolder han nysgerrigheden, så det bliver en vej, du kan 
gå, når du vil finde løsningerne, uanset om det er i forhold til dit egne, teamets eller 
organisationens opgaver.  
 
Vi har valgt at invitere Tommy, som er kendt for både at være morsom og vække 
tilhørernes eftertænksomhed. Se her: 
https://www.youtube.com/watch?v=lfueifNEg_4.  
   
16.30 Indskrivning til Generalforsamlingen med udlevering af materiale 
 
17.00 – 21.00 Generalforsamling med en indlagt spisepause med lækker 
buffet og drikkevarer. Gratis, men kun for medlemmer, naturligvis.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfueifNEg_4


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 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.  

 
Du tilmelder dig ved: 1. at logge ind på mit.etf.dk og derefter 2. gå ind på datoen 
under arrangmenter eller benytte dette link : 
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-2017-og-temam%C3%B8de-i-
region-%C3%98st/832 . Tilmeldingsfrist er den 19. april, lige efter påskehelligdagene.  
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