
RB’s årskalender, Etf Region Syd, april 2018 - april 2019 

April 2018 9.4. GF18 

Maj 7.5. RB. Intro til arbejde og arbejde med 
handleplan for det fremadrettede arbejde 
 

Juni 13.6. RB. Oplæg om at agere politisk. Status 
økonomi 

Juli  

August Individuelle RB-udviklingssamtaler for RB-
medlemmer og suppleanter valgt i 2018 

September XXX. RB. Beslutning og planlægning, 
medlemsarrangementer. Status økonomi.  
Evt. drøftelse rekruttering og fastholdelse, med 
særlig fokus på unge 

Oktober  

November XXX. RB. Opfølgning på handleplan, med særligt 
fokus på aktiviteter, som ikke er sat i gang straks 
efter GF18.  
Evt. drøftelse af trivsel på arbejdspladser 

December  

Januar 2019 XXX. RB Temamøde og efterfølgende julefrokost 
XXX. RB: Forberede GF19 og fremadrettede 
medlemsarrangementer. Status økonomi. Opflg. På 
handleplan 

Februar  

Marts  XXX RB: Forberede GF19 

April  XXX GF19 
Planlægning af RB i maj og juni 

 

 

Etf Region Syds årskalender, april 2018 – april 2019 

April kvartal - 9.4. GF18 
- 8.5. Medlemsarrangement krydspres 
- 17.5. + 22.5. TR-møder OK18 
- 6.6. Medlemsarrangement ergoterapi og smerter 
- Planlægning og gennemførelse af møder med politikere efter KV17. 
- Planlægning af konference om ergoterapi på plejecentre 
- Afklaring af mulighed for gennemførelse af temadage om 

aktivitetsvidenskab, teori og metoder 
-  

Juli kvartal - Planlægning og gennemførelse af møder med politikere efter KV17 
- Planlægning af konference om ergoterapi på beskæftigelsesområdet 
- Gentagelse af medlemsarrangement om krydspres .  
- Medlemsarrangement: Hvad får du for dit kontingent? / Hvad er 

forskellen på en rigtig fagforening og en gul forening? 
- Konference om ergoterapi på plejecentre 



- TR-regionsmøder 
 

Oktober kvartal - Konference om ergoterapi på beskæftigelsesområder 
- Om muligt temadage om aktivitetsvidenskab, teori og metoder 
- Planlægning og gennemførelse af møder med politikere efter KV17 

- Medlemsarrangement: Demenslandsby, Margueritten 

 

Januar kvartal 2019 - Om muligt temadage om aktivitetsvidenskab, teori og metoder 
- TR-regionsmøder 
- Flere medlemsarrangementer 

April kvartal - GF19 

 

 

 

 

 

 

 


