
Referat 

Generalforsamling Ergoterapeutforeningen Region Øst 26. april 2017 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Anders Grønbæk og Mia Kambskard valgtes til henholdsvis dirigent og referent. Til stemmeudvalget valgtes 
Rikke Uldum Abrahamsen, Lisbet Jeanine Annel og Lotte Kofoed Hansen. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

Micki Strandholt introducerede regler og teknik for elektronisk afstemning.  

 

2. Regionsbestyrelsens årsberetning 

Regionsformand Åse Munk Mortensen samt Sonja Vinkler, der i en del af perioden har fungeret som 
konstitueret regionsformand og Katharina Freud-Magnus, aflagde mundtligt beretning om bestyrelsen 
arbejde i den forgangne periode. 

Der stemtes samlet om både den mundtlige og skriftlige beretning.  

Beretningerne blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. Regnskab 2016 

Regnskabet blev fremlagt og det konstateredes, at der var tilbageført ubrugte midler svarende til 123.774 
kr.  

Åse Munk Mortensen forklarede, at bestyrelsen i 2016 har planlagt en del aktiviteter, som først afholdes i 
2017, hvilket afspejler sig i resultatet for 2106. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

 

4. Etf i et landspolitisk perspektiv – oplæg fra Etf’s formand, Tina Nør Langager 

Tina Nør Langager præsenterede Etf’s fem fokuspunkter: demenshandleplan, beskæftigelsesområdet, 
hjælpemiddelområdet, det sammenhængende sundhedsvæsen og de nye psykiatriske afdelinger. 

Inge Clement spurgte til Etf’s holdning angående arbejdsmiljøproblemerne i psykiatrien. Tina Nør Langager 
uddybede, at Etf’s holdning er, at den hårde retorik i medierne ikke er befordrende for et konstruktivt 
samarbejde og dialog. 

Tina Nør Langager svarede herefter på spørgsmål fra salen angående de øvrige fokuspunkter. Blandt andet 
diskuteredes demensalliancen og perspektiverne i forhold til det regionale område.  



Afslutningsvis talte Tina Nør Langager om Etfs fokus på OK18 forhandlingerne. Der blev i den forbindelse 
også talt om de netop afsluttede overenskomstforhandlinger på det private område og den tilknyttede 
problematik vedrørende enkelte organisationers manglende opbakning til det samlede resultat.  

5. Valg af repræsentanter og suppleanter til Etf’s repræsentantskab for perioden maj 2017- april 
2020 

Af 27 opstillede kandidater, valgtes følgende 24 til repræsentantskabet:  

Peter Vögele 

Sonja Vinkler 

Inge Sassene 

Alette Jensen 

Rikke Uldum Abrahamsen 

Johanne Drachmann 

Sofie Nelmark Arenbrandt 

Tina Solveig Koch 

Margrethe Boel Stendys 

Anne Henkel Johansen 

Anne Mette Riber 

Mitzi Falkenberg 

Heidi Sif Jensen 

Emil K. Villadsen 

Lotte Kofoed Hansen 

Tove Bech Kofoed 

Lykke Kjær 

Didde N. Christensen 

Lea Johanne Sarfelt 

Janne Mottlau 

Lærke Plesner Hjerrild 

Anne Dorte Lindgren 

Christine Larsen 

Birgitte Godthjælp Poulsen 



Følgende tre kandidater valgtes til suppleanter:  

1. Anne-Marie Skov Andersen 
2. Lisbeth Annel 
3. Caroline Scheel-Krüger 

 

6. Region Østs handleplan for det kommende år 

Deltagerne diskuterede regionsbestyrelsens forslag til handleplan i grupper. I den efterfølgende opsamling 
fremkom der supplerende temaer og kommentarer. 

Kommentarerne var: 

Pkt. D om synliggørelse af ergoterapi i hospitalsregi. Fokus på at rekruttere ledere. Hvordan bliver vi 
konkrete og strategiske? Overgangen mellem hospital og kommune. Nysgerrighed på tværs? Øge 
kendskabet til hinanden er målet, som kan medvirke fagligt løft. 

Fokus på studerende og nyuddannede i forhold til arrangementer.  

Fokus på den gode GOP, men hvordan? 

Ergoterapeuter i nye stillingsområder har brug for støtte for at skabe en god arbejdskultur. Kan vi faciliterer 
mentorer på nye stillingsområder? Hvordan hjælper vi ledere der som nyt er leder for ergoterapeuter. Kan 
vi invitere lederne til arr.?  

RB skal fortsat introducere på skolerne og samarbejde med de studerende. Hvornår gir medlemskab værdi? 
Husk historiefortælling om hvorfor vi er kommet hertil. 

Det psykiske arbejdsmiljø? Mere fokus på arbejdsmiljø. Har RB en opgave?  

D, F, G er vigtige. Husk IBOS. 

Hjælpemiddelområdet kan blive udvandet når der indføres helhedssagsbehandling. I relation til pkt. C. 
hvornår bliver bevillingskrav faglig useriøse 

flere stillinger. Muligheder for mere børneergoterapi også i forhold til børneergonomi. Gode erfaringer i 
Kalundborg, gratis opgaveløsning i almenområdet. 

OK 18 møder på tværs af hospital og kommune. 

 

Handleplanen tillagt de fremkomne forslag blev fremvist og enstemmigt vedtaget. 

 

7. Rammebudget for 2018 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget 

8. Indkomne forslag 



Regionsbestyrelsen havde stillet forslag om forsøg med studenterrepræsentanter som observatører i 
regionsbestyrelsen. Der kan vælges en studenterrepræsentant for hvert af de to uddannelsessteder i 
Region Øst. Observatørerne vil få taleret, men ikke stemmeret. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

9. Bekræftelse af valg af regionsformand 

Forsamlingen vedtog enstemmigt at bekræfte valget af Åse Munk Mortensen som regionsformand i Region 
Øst.  

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

Af 7 opstillede kandidater blev følgende 4 valgt til regionsbestyrelsen: 
Michelle Frederic 

Johanne Drachmann 

Sonja vinkler 

Sofie Nelmark Arenbrandt  

 

Følgende 2 kandidater valgtes til suppleanter:  

Rikke Uldum Abrahamsen 

Emil K. Villadsen 

 

11. Valg af 2 økonomiske kontrollanter for 1 år 

Følgende to kandidater blev genvalgt:  

Ingeborg Tang 

Christine Larsen 

 

12. Eventuelt 

Der var blomster til de afgående regionsbestyrelsesmedlemmer Lisbet Annel og Katharina Freud-Magnus 
med tak for god indsats.  


