
 

 Dagsorden, GF18, Etf Region Syd, mandag 9. april: 
 

1. Velkomst og præsentation af Regionsbestyrelse samt 
hovedbestyrelsesmedlemmer, der er valgt fra Region Syd. 
 

2. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden 
 

3. Regionsbestyrelsens beretning 
Hvad har bestyrelsen i Syd lavet april 2017 – april 2018? 

 Har du været tilfreds? 

 Er der noget, som du synes, skulle have været anderledes? 

 Fik du det, du ville, for dit kontingent? 
                                  Du bliver præsenteret for en mundtlige beretning, der supplerer den skriftlige,              
                                    og der er tid til spørgsmål og debat.  

 
4. Godkendelse af regnskab for 2017 

Afspejler arbejdet og aktiviterne i kalenderåret 2017 
 

5. Etf i et landspolitisk perspektiv 
Herunder også en aktuel status på overenskomstforhandlingerne, OK18  
Oplæg fra Etfs formand Tina Nør Langager og næstformand Lotte Lagoni 
 

6. Region Syds handleplan for det kommende år  
Hvad skal bestyrelsen i Syd lave april 2018 - april 2019? 

 Hvad ønsker du? 

 Hvordan vil du prioritere? 
                                   Du bliver præsenteret for et mundtligt oplæg til det kommende arbejde, som  
                                   supplerer det skriftlige forslag til handleplan. Der er selvfølgelig tid til spørgsmål       
                                  og debat, og du vil blive inddraget i en proces, som kvalificerer det arbejde, der  
                                  skal laves. 

 
7. Forslag til rammebudget for 2019  

Afspejler forventede muligheder og rammer for arbejde og aktiviteter i 
kalenderåret 2019 
 

8. Indkomne forslag 
Alle medlemmer har mulighed for at komme med forslag, som 
generalforsamlingen skal tage stilling til. 
 

9. Valg af 6 Regionsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 Alle medlemmer kan stille op  

 På valg fra den nuværende bestyrelse er: Birthe Schultz, Sygehus 
Lillebælt, Kolding, Gitte Lind, Kerteminde Kommune, Helle Nystrøm 



Svendsen, Psykiatrisk Afdeling, Odense, Jørgen Peschardt, Kolding 
Kommune, Silja Junker Jørgensen, Odense Kommune, Tomas Jakobsen, 
Vejle Kommune. 
 

10. Valg af 2 suppleanter til Regionsbestyrelsen for 1 år 

 Alle medlemmer kan stille op 

 På valg er nuværende suppleant: Camila Hartung Nielsen, Fredericia 
Kommune og Lene Drejer, Odense Kommune. 

 
11. Valg af 2 økonomiske kontrollanter for 1 år 

 Alle medlemmer kan stille op 

 På valg er de nuværende økonomiske kontrollanter: Susanne Hygum 
Sørensen, Aaabenraa Kommune og Annalise Jacobsen, Odense 
Kommune 
 

12. Evt.                      
 
 
 
 


