
Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts   
 

Deltagere: 
Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Karin Horsted, Marie Kaas, Kamilla Mercado, Camilla 
Mohr Nielsen, Helle Svendsen, Silja Junker Jørgensen, Tomas Jacobsen, Anna-Marie Laustsen 
 
Afbud:  

Birthe Schulz, Anne Mette Riber  

  

Hovedtemaer fra mødet:   

Forberedelse af generalforsamling  

  

1. Ordstyrer, mødeleder, med-ordstyrer og referent  

Marie og Kamilla er ordstyrer  

Marianne er referent. Har aftalt med Marianne, at hun fremover er fast referent.  

Anna-Marie er mødeleder.  

  

2. Økonomisk status.   

Foreløbigt regnskab for 2014 er vedlagt udsendelsen af dagsorden.  

Der er ikke lavet en statsuopflg. for 2015, men Anna-Marie vil orientere   

om aktuelt forbrug i 2015 i forhold til afholdte og igangsatte aktiviteter.   

RB vil også blive orienteret om aftale med direktør Lars Møller.  

  

Referat:  

Der er et overskud i 2014 på 58.000 kr. Det skyldes, at mange aktiviteter som vi havde planlagt i 
2014 er af forskellige årsager skudt til første kvartal 2015. Der er aftales med Hovedbestyrelsen, at 
vi kan forlods bruge op til 58.000 i 2015, med baggrund i ovenstående. Som princip overføres 
overskud ikke til næste regnskabsår, men går tilbage i fællesskabet i Etf, hvorfor der indgås denne 
aftale, om at kunne have et merforbrug i 2015.  

  

3. Sammenhæng til resten af Etf  

Status, OK15.   

Kommuner, region og stat  
 

Referat:  

Urafstemning løber fra d. 16.3 til d. 26.3.. Kode til afstemning      kommer ud til alle medlemmer, 
enten på mail, eller med post for dem der ikke har opdaterede medlemsoplysninger.  

Der er indgået overenskomstresultat på det kommunale, regionale og statslige område.  

  

Samarbejde i Sundhedskartellet, Region Syd.  

Orientering om fælles bestyrelsesseminar:   
 Indhold: oplæg til inspiration og debat omkring vilkår som ansat i 
sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan ser den samfundsmæssige kontekst ud og 
hvor skal vi se os selv i sundhedsarbejdet? Oplægsholder: sundhedsøkonom Kjeld 
Møller Petersen; SDU.  

 Dato ændres, ikke fastsat endnu.  

Bør ses som kompetenceudvikling af RB.  

  

Referat:  



Orientering om, at arbejdet er i gang, og at der kommer en mail på et senere tidspunkt med den 
præcise dato.  (OBS bliver 25. november fra kl 12) 

  

Ergo15   

Afholdes 11.-12. november. (Etf har tradition for at udbyde en stor faglig   

konference de år, hvor vi ikke afholder andre større arrangementer).   

  

Referat:  

ERGO15 holdes i Odense. Reserver gerne i kalenderen allerede nu.  

RB vil gerne understøtte at så mange som muligt deltager, hvorfor der tages hensyn til dette ved 
planlægning af andre aktiviteter.  

  

  

Orientering om sekretariat i Etf og nye medarbejdere  

 Webmaster ansat 1.4.2015  

Referat:  

Orientering taget til efterretning.  

  

AML orienterer om henvendelse fra Krisecenter i Odense og Den Gamle Avlsgård i Ribe  

Besøg for at få mere viden om ergoterapeutiske kompetence i relation til de 2 steder.  

  

Referat:  

AML ser en tendens til at nogle nye arbejdspladser tager kontakt, for at høre mere om ergoterapi. 
Det er arbejdspladser, hvor der ikke nødvendigvis er ansat ergoterapeuter i forvejen.  

  

Korte spørgsmål og svar om forhold i Etf eller andet, som vi vil dele med hinanden.  

  

Referat:  

Drøftelse af tilknytning til hovedorganisation. Lige nu afventer vi yderligere drøftelse i HB.  

  

4. Forberedelse af generalforsamlingen 15. april.   

På http://www.etf.dk/generalforsamling-2015-fokus-paa-faellesskab finder du materiale 
efterhånden som det bliver færdigt / lagt på.  

Jeg har bedt om at få dagsorden, notat om at blive valgt, notat om politiske roller og beretning lagt 
på.  

I har tidligere fået dette materiale sendt ud og bedes medbringe det til mødet.  

  

På http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-i-region-syd kan du se, 
hvordan arrangementet ligger i kalenderen.  

  

HUSK også at du skal melde dig til!!!!  

  

Handleplan:  

RB skal tage stilling til forslag til handleplan for det kommende år.  

AML foreslår, at vi fokuser meget på, det vi vil, det mål vi vil nå.  

Første udkast til debatoplæg er vedlagt.  

  

Referat:  

AML skriver til på handleplanen, og sender ud, som vi må kommentere på, hvis vi har tilføjelser.  

  

Debat på generalforsamlingen:  

RB skal tage stilling til, hvordan vi ønsker at debatten skal foregå, og hvordan vi ønsker at facilitere 
den.  

http://www.etf.dk/generalforsamling-2015-fokus-paa-faellesskab
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-i-region-syd


  

Referat:  

Handleplanen gennemgås, og lægges derefter ud til debat i grupper. Drøftelse på mødet af form 
og formulering af spørgsmål. AML sender forslag ud på mail. 

  

Hvad skal Gunner?  

RB skal tage stilling til hvad vi ønsker Gunner skal på generalforsamlingen.  
AML foreslår, at Gunner taler kort om OK15 og kort præsenterer TRIV faktorerne. Foreslår også, at 
RB overvejer en kort debat på baggrund af spørgsmål fra deltagerne mellem Gunner og Anna-
Marie om TRIV.  

Er der andre ting, som RB ønsker, at Gunner også eller i stedet for taler om?  

 
 
Referat: 
Kort oplæg om TRIV, efterfølgende spørgsmål i en ”hat”/TRIV-kop med paneldebat ml. GG og 
AML. 
OK15 – hvad er perspektiverne og hvor bringer det os hen? 

  

  

Regnskab 2014 og budget 2016.  

Foreløbigt regnskab er fremsendt og behandlet under pkt. 2 på RB-mødets dagsorden.   

RB skal godkende udgave til GF. Vedlagt  

  

RB skal tage stilling til forslag til budget 2016.  

Første udkast er vedlagt dagsorden.  

 
Referat: 
Ingen ændringer i forhold til fremsendte bilag. 
  

Indkomne forslag:  

RB drøfter om de ønsker at fremsætte forslag.  

 
Referat: 
Ingen forslag pt. 
  

Valg:  

Til RB:  

 Hvor mange medlemmer ønsker RB, at  der skal være i RB?   

13 + 2 suppleanter som nu? Eller vil RB bede generalforsamlingen tage stilling til et andet antal?   

 Marianne, Marie, Silja, Karin, Camilla og Anne Mette er valg. 
Genopstiller alle?  

 Kender vi andre kandidater?  

 Har vi behov for at gøre en særlig indsats for at finde kandidater? Fra 
særlige geografiske eller arbejdsmæssige områder?  

  

             Til HB:   

 Helle Mousing genopstiller til HB. Kender vi andre kandidater?  

 Jørgen er på valg som suppleant til HB. Genopstiller?  

Referat: 
Drøftelse af RBs størrelse: VI fortsætter med det antal vi er i dag. 
  

Udsmykning:  

Vi har TRIV plakater.  



Jeg har bestilt plakater ud fra billeder fra medlemsmøderne 5.1. (sygehus) og 17.2. (ergoterapi og 
plejekultur).  

Jeg har bedt om, at vi får Etf-roll-ups. Måske kan vi måske få fanen. (Vi skal dele den slags 
materiale med Midt-Nord, der også har GF 15.4.)  

 
Referat: 
Ingen yderligere tiltag. 
  

Lotteri:  

Sidste år havde vi lotteri.  

Ønsker vi at gentage det?  

 
Referat: 
Vi afholder lotteri igen. 
  

Godkende på mail?  

RB skal beslutte, om de sidste ting i forhold til generalforsamlingen kan godkendes på mail, 
eller der er behov for yderligere et RB-møde inden generalforsamlingen?  

 
Referat: 
De sidste ting ift. GF afklares på mail. 
  

5. Arrangement om udfordringer i tværfagligt samarbejde, kulturmøder, kulturel 
intelligens og anerkendelse  

Arbejdsgruppe: Karin, Jørgen og Birthe.  

Jørgen har indhentet tilbud fra oplægsholder. Hun er dyr.  

RB skal tage stilling til, om vi vil bruge oplægsholderen eller finde alternativer? Samt tage stilling 
til om vi vil holde ét arrangement (omkring Lillebælt) eller to (Kolding og Odense). Endelig skal RB 
tage stilling til afholdelse før eller efter sommerferien.  

 
Referat: 
Arrangementet planlægges efter sommerferien. Hvis der er medlemmer der ønsker at have en 
kollega med fra en anden faggruppe, kan det evt. lade sig gøre efter konkret vurdering og mod 
betaling. 
Der afholdes et arrangement omkring Lillebælt, vi afventer dato hurtigst muligt. 
  

6. Arrangement om psykisk robusthed.  

Arbejdsgruppe: Camilla, Kamilla, medlem Tanja White, medlem Lis Legardt og Anna-Marie.  

Orientering om drøftelse med evt. oplægsholder. Hvis der inden mødet er modtaget pristilbud, skal 
RB godkende det og i den forbindelse beslutte, om der afholdes ét arrangement (omkring Lillebælt) 
eller to (Kolding og Odense). Det foreslås, at arrangementet afholdes i efteråret.  

 
Referat: 
Afventer udmelding fra oplægsholder om pris, inden vi beslutter, om det skal holdes 1 eller 2 
steder. Der træffes beslutning på næste RB-møde er GF. 
  

7. Arrangement Ergoterapiens Dag  

RB har tidligere besluttet at fejre Ergoterapiens Dag. Der er forslag fra WFOT om, at fejring kan 
ske 27. oktober. Gunner Gamborg oplyser, at man frit kan vælge det tidspunkt, som passer bedst.  

RB skal diskutere tidspunkt, så det ikke kommer i konkurrence med ERGO15, og så der både er 
tid til planlægning og økonomisk plads til det ønskede arrangement.  
AML foreslår, at Ergoterapiens Dag holdes med inspiration i poster-præsentationerne på 
Jubilæumskonferencerne og ’5-minutters-oplæggene’ på forrige års generalforsamling.   



Formål kan bla. være at fremme mobiliteten. Så erfarne ergoterapeuter, der ikke vidste de var 
jobsøgende, overvejer nye jobmuligheder. Så der altid er ansøgere til stillinger. Så ergoterapeuter 
kender mere til de mange relevante jobområder. Så ergoterapeuter søger jobs på nye områder, 
hvor vores kernekompetencer kan sættes i spil. Så arbejdspladser får mulighed for at fortælle, bla. 
for at tiltrække ansøgere 

  
Referat: 
AML undersøger, om der er andre der har planer om at gøre noget i forhold til ”Ergoterapiens dag” 

RB drøfter på senere møde. 

  

.  

  

8. Aktiviteter for seniorer?  

Karin har fået henvendelse, om RB overvejer aktiviteter for seniorer.  

  

Seniorer har adgang til alle medlemsaktiviteter på lige fod med andre medlemmer.   

  

Etf har indtil nu haft få seniorer, og mange har meldt sig ud, når de gik på efterløn eller pension. I 
Region Syd har der ikke tidligere været ønske om særlige aktiviteter. Spørgsmålet er, hvornår den 
udvikling forandres. Etf vil fremover få væsentlig flere seniorer.  

Region Øst har det seneste år haft senioraktiviteter, primært af social karakter, igangsat og styret 
af efterlønsmodtagere og pensionister.   

  

I Region Syd er der aktuelt 37 pensionister og efterlønsmodtagere i alderen 41-87 år. De fleste er 
60+. Geografisk er der stor spredning.  

  

RB skal drøfte, om vi vil lave særlige arrangementer for seniorer? Eller om vi vil stille rammer 
(lokaler, kaffe, adgang til udsende mails mv.) til rådighed for seniorer og/eller yngre pensionister, 
som ønsker at skabe særlige aktiviteter?  

  

Karin undersøger inden RB-mødet, om de seniorer, som har henvendt sig til hende, er interesseret 
i selv at være aktive.  

Er det ikke tilfældet, skal RB beslutte, om vi vil undersøge evt. behov eller afvente fornyet 
henvendelse fra seniorer eller pensionister.  
 
Referat: 
 

 Vi stiller rammer til rådighed på samme vilkår som for ledige. 
 

9. Kort orientering om afholdte arrangementer  

 17.2. ’Ergoterapi og plejekulturer’. I Odense. (Tilsvarende holdes 14.4. i 
Esbjerg)  

 8. marts-arrangement med FTF og LO, i Odense. Ingen deltagere.  

 10.3. Temadag med FOA og DSR, geriatri med tværfagligt perspektiv. I 
Odense (Tilsvarende afholdes 17.3. i Vejen)  

 Tilmeldte til informationsmøde om ny OK i kommuner og region. 
Målrettet medlemmer uden TR. 17.3. i Fredericia  

 
Referat: 
Taget til efterretning. 
  

10. Indledende drøftelse af ønsker til RB-møder i den kommende periode.  

Der har på RB-møder været efterspurgt mulighed for dagsmøder og/eller møder i weekend.   



Det kan lade sig gøre at afholde RB-møder på de tidspunkter og i det omfang, præcist som RB 
ønsker og beslutter.   

Der er dog nogle økonomiske begrænsninger i forhold til betalt arbejdstid, refusion af transport 
samt lokaler og  forplejning.   

  

Det er den nye RB, som skal tage stilling, så dette er kun en kort tilkendegivelse af hvilke 
overvejelser, de nuværende RB-medlemmer umiddelbart gør sig.  

  

Tilkendegivelsen danner baggrund for økonomisk beregning mv., som kan opkvalificere beslutning 
efter generalforsamlingen.  

 
Referat: 
Forslagsdatoer med opstartsdag i RB efter GF lægges på en lørdag, hvis muligt. 
Inviteres via Doodle. 
Målet er at hele RB kan deltage. 
AML og MRS planlægger indholdet af dagen. 
  

11. Fastlæggelse af første møde efter generalforsamlingen.   

Jeg foreslår mandag 11. eller tirsdag 12. maj.  

  
Referat: 
Frafalder, hvis vi holder en opstartsdag. 
 

12. Evt.   

Referat: 
Intet nyt.  

 


