
 
 

 Dagsorden GF19 – Torsdag den 4. april 2019: 
 

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 2018 – april 2019? 

• 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. 

4. Etf i et landspolitisk perspektiv  
Oplæg fra Etfs formand Tina Nør Langager. 

 
                  Debat om beretning, med mulighed for at inddrage landspolitiske  
             perspektiver. Afstemning om beretning. 
                           

5. Godkendelse af regnskab for 2018 
Afspejler arbejdet og aktiviterne i kalenderåret 2018 
 

6. Region Syds handleplan for det kommende år  
Hvad skal bestyrelsen i Syd lave april 2019 - april 2020? 

• 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 tid til spørgsmål og debat   
                                  og du bliver aktivt involveret i at kvalificere den fremadrettede handleplan. 
                                  Debat om opgaverne i det kommende år. 
    

7. Forslag til rammebudget for 2020  



Afspejler forventede muligheder og rammer for arbejde og aktiviteter i 
kalenderåret 2020 
 

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: Marianne Roth Sørensen, 
Aabenraa Kommune, Bo Trælund Rossen, Svendborg Kommune, Marie 
Kaas, Socialstyrelsen, Christina Maj Nørgaard, Svendborg Sygehus, 
OUH , Camilla Mohr Nielsen, Middelfart Kommune, Lone Merete 
Handberg   
 

10. Valg af 2 suppleanter til Regionsbestyrelsen for 1 år 

• Alle medlemmer kan stille op 

• På valg er nuværende suppleant: Maria Jumppanen Andersen, Kolding 

Kommune og Nathasja Groth, Fredericia Kommune. 

 
11. Suppleringsvalg af suppleanter til Rep18 

Etf holder Repræsentantskabsmøde 16.-17. november 2019. Repræsentanter og 
suppleanter blev valgt på GF17.  
I Syd har vi 14 repræsentanter og aktuelt 5 suppleanter. Der er behov for at 
vælge flere suppleanter. 
 

12. 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 
 

13. Evt.                      
 
 
 
 


