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Referat fra RB-møde 2. februar 2016: 
 
Deltagere: 
Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Helle Svendsen, Anne 
Mette Riber, Tomas Jacobsen, Karin Horsted, Christina Maj Nørgaard, 
Marie Kaas, Anna-Marie Laustsen. 
 
Afbud: 
Camilla Mohr Nielsen, Birthe Schultz, Kamilla Mercado, Silja Junker 
Jørgensen, Anette Bisgaard, Gitte Lind 
 
 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Beslutning: 
Anna-Marie er mødeleder. 
Jørgen er ordstyrer. 
Marianne fast referent. 
 
Referat fra RB-møde 22.1.2016 godkendt. 
 

            
2) Kort evaluering af RB-mødet 22. januar 

Sagsfremstilling: 
Det var første gang vi holdt RB-møde før en jule-middag. Det var 
en anderledes og mere løst strukturet dagsorden end på 
sædvanligt RB-møde. 
 
Indstilling: 
RB tager en hurtig runde og tilkendegiver: 

• Er det en god ide at holde møder før julemiddagen? 
• Er det en god ide ind imellem at have møde rmed så løst 

struktureret dagsorden? 
 

      Beslutning: 
      Alle er enige om, at det er en god ide at holde møde før RB’s 

julemiddag. 
 
      Flertallet mener, det er en god ide ind imellem at holde møder 

med løs struktureret dagsorden og tid til diskussioner. Ét er i 
tvivl. 
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3) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
Sagsfremstilling: 
Der vil blive orienteret om minimum følgende og være mulighed 
for at stille korte spørgsmål: 

• Besparelser i Region Syddanmark. Etf afgiver 
høringssvar. 

• Strukturændring i Esbjerg kommune. 
• Status fra møde med nyvalgte TR (kursus januar 2016) 
• Status fra møde med afgangshold i Esbjerg og Odense, 

december 2015 og januar 2016. 
• Fra HB-møde i december 2015: 

- Evaluering af formandsvalget i Etf 
- Forslag til æresmedlem (udpeges til Rep16) 
- Medfinaciering til professorat på FIA 

(forskningsinitiativ for aktivitetsvidenskab) på SDU. 
200.000 kr. i 2016. Rep16 tager stilling til evt. 
længere medfinaciering, fx 5 år. 

- Drøftelse af Etf-politikeres mulighed for at hæve 
honorar for at sidde i fx pensionskassens bestyrelse. 

- Status på afskedigelser som følge af besparelser. 
• Deltagelse i KL’s sundhedspolitiske konference januar 

2016. 
• Deltagelse i møde afholdt af FTF om tværsektoriel 

kompetenceudvikling, et samarbejde mellem Region 
Syddanmark og kommunerne 

• Status på indsats på demens- og flygtningeområderne. 
• FTFs talentuddannelse. Etf har fået 3 pladser. Der var 

desværre kun ansøgere fra Region Øst. Er der RB-
medlemmer, som overvejer talentuddannelsen i 2016? 

• Region Midt-Nord er den største region, både i forhold til 
geografi og antal medlemmer. Har været drøftet i HB 
siden sidste Rep. Har de sidste par år gennemført et 
forsøg med ’frikøb’ af næstformand til en række 
bestemte opgaver. Orientering om hvilke overvejelser 
RB i Midt-Nord gør fremadrettet. 

• Tilbagemeldinger fra TR. 
• Der ansættes ikke en ny konsulent i afdeling fag med 

ergoterapeutisk baggrund, som tidligere besluttet i HB. I 
stedet ansættes en Public Affairs-chef . 

 
Indstilling: 
Taget til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning 
 

            
4) Fast punkt: Kort status over arrangementer, er afholdt eller 

under under planlægning 
Sagsfremstilling: 
Aktuelt er to arrangementer under planlægning: 

- GF mandag 11. april 
- Ergoterapiens mangfoldighed torsdag 19. maj 

 
            Indstilling: 



 
 
 
 
 
 

3/8 
 

Tages til efterretning 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning 
 

5) Økonomi  
Sagsfremstilling: 
Regnskab for 2015 er ikke færdig. Behandles på RB-møde i 
marts.   
 
Indstilling: 

            Tages til efterretning 
 
            Beslutning: 
            Taget til efteretning  
  

6) Planlægning af arrangementer 
Sagsfremstilling: 
Hvis vi skal afholde andre arrangementer end Ergoterapiens 
mangfoldighed før sommerferien, skal vi træffe beslutning og i 
gang med planlægning. 
Vi har aktuelt ikke forslag fra medlemmer. 
 
Indstilling: 

• Vi tager en hurtig runde: 
                 Hvilke arrangementer har RB-medlemmer forslag til                
                 og/eller lyst til at lave? 

• Vi efterlyser forslag hos TR /medlemmer til 
arrangementer samt husker dem på muligheden for at få 
tilskud til arrangementer på arbejdspladsen, som åbnes 
for andre medlemmer. Laver tilsvarende nyhed til 
hjemmesiden. 

 
             Beslutning: 

• Et arrangement om IPPA (Individually Prioritised Problems 
Analysis anvendes til udredning af aktivitets- og deltagel-
sesproblemer samt dokumentation af effekten). Karin, Gitte 
og Helle arbejder videre med det.  

• Indstilling følges omkring efterlysning af ideer til 
arrangementer mv. På TR-regionsmøder i marts huskes TR 
på dette. 

 
7) Planlægning af GF 11.4.2016 

RB skal drøfte og tage stilling til nedenstående: 
• Dagorden 

Sagsfremstilling: 
             Dagsorden laves i henhold til vedtægterne § 15.  

                  Forslag:  
1. valg af dirigent og referent. Godkendelse af 

dagsorden  
2. regionsbestyrelsens årsberetning 
3. regionens handleplan for det kommende år  
4. Etfs repræsentantskab, Rep16 
5. godkendelse af regnskab for 2015 
6. forslag til rammebudget for 2017 
7. Indkomne forslag 
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8. valg af 6 RB-medlemmer for 2 år 
9. valg af 2 suppleanter til RB 
10. supplerings valg af suppleanter til Rep16 
11. valg af 2 økonomiske kontrollanter 
12. evt. 

                          
                         Udenfor dagsordenen er plads til aktuel tale fra Etfs    
                         formand /  næstformand. 
                          
                          Indstilling: 

              RB godkender pkt. 4, der ikke er vedtægtsbestemt, og    
              den samlede dagorden.  
 
              Beslutning: 
              Indstilling følges 
 

• Tidsramme 
 Sagsfremstiling: 

                          RB skal fastlægge tidsramme. Vi har tidligere brugt       
                          Tidsrummet  17-21,30 
                           
                           Indstilling: 
                           Vi holder GF kl. 17-21,30 
 
                           Beslutning: 
                           Indstilling følges 

 
• Sted 

Sagsfremstilling: 
Vi har tidligere benyttet Fredericia Idrætscenter, lokale 
Fredericia Furniture Lounge. Jeg har 
forhåndsreserveret . 
 
Indstilling: 
RB godkender. 
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt. 
 

• Regionsbestyrelsens beretning 
Sagsfremstilling: 
Det er formanden, der skriver bestyrelsens beretning, 
som godkendes af RB.  
 
Indstilling: 
RB får sendt forslag til beretning i løbet af februar. 
Godkendes på mail.  
 
Beslutning: 

                           Indstilling fulgt. 
 

• Fremlæggelse og drøftelse af beretning og 
handleplan 
Sagsfremstilling: 
I 2015 prioriterede RB at bruge tid på nuancering og 
uddybning af beretning og forslag til handleplan. 
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Debatten blev taget samlet, men afstemninger var 
seperate. 
 
Indstilling: 
RB beslutter også i år at bruge tid på nuancering og 
uddybning. 
På RB-mødet i marts tages stilling til hvordan. 
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt. 
 

• Repræsentantskabet – demokratiet lever i Etf 
Sagsfremstilling: 
Vi har på møde i oktober med repræsentanterne 
besluttet, at vi vil prioritere tid på GF til at 
repræsentantskabet og den demokratiske indflydelse i 
Etf levende. 
 
Indstilling: 
RB drøfter. Hvordan det kan gøres. Endelig beslutning 
træffes på RB-møde i marts. 
 
Beslutning: 
Indstillng fulgt. 
 

• Skal GF have en overskrift? 
Sagsfremstilling: 
Vi har tradition for at forsøge at tale GF op som et 
spændende og levende medlemsarrangement. 

                          I den forbindelse har vi tidligere haft andre ”overskrifter ” 
                           på vores GF. Bla: ”En spændende aften – et        
                           ergoterapeutisk fællesskab”, ”Ikke for generaler, men en   
                           spændende aften for ALLE MEDLEMMER”,   
                           ”Medlemmernes arrangement vores generalforsamling”,  
                           ”Et spændende arrangement – medlemmernes  
                            generalforsamling med”, ”Fokus på fagligt  
                            fællesskab for ergoterapeuter – mangfoldighed og  
                            muligheder”. 
 
                            Hvis vi skal have en overskrift i år, kan vi fx overveje,                                            
                            hvordan man kan signalere et levende demokrati.                        
                            Som oplæg til diskussionerne i forhold til  
                            repræsentantskabet. 
                            Man kan også blive inspireret af samfundsdagsordenen  
                            om aktivt medborgerskab, der måske kan omsættes til  
                            aktivt medlemskab og samskabelse?  
 
                           Indstilling: 
                           RB beslutter, at GF holdes under en overskrift, der  
                           signalerer, at deltagelse ikke er kedeligt, men  
                           spændende og relevant. 
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                          Beslutning:  
                          Overskriften på GF16 bliver:  
                          Medlemmernes arrangement – Sammen skaber vi  
                          faglighed og demokrati. 
 

• Direct mail: 
Sagsfremstilling: 
I 2015 sendte vi direct-mail til alle medlemmer med 
invitation og information om GF. 
 
Indstilling: 
Vi laver tilsvarende direct-mail i år. 
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt 
 

• Indkaldelse til GF 
Sagsfremstilling: 
Er indkaldt på hjemmesiden. Annonceres også i blad. 
 
Indstilling: 
Taget til efterretning 
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt 
 

• Brug af hjemmeside 
Sagsfremstilling: 
Vi har tradition for at lægge alt materiale på 
hjemmesiden efterhånden som det bliver færdigt. 
 
Indstilling: 
Det gør vi også i år. 
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt 
 

• Valg grundlag 
Sagsfremstilling: 
I 2015 gav RB forsøgsvis medlemmer, der opstillede til 
valg, mulighed for på forhånd at fremsende et 
opstillingsgrundlag. Opstillingsgrundlaget blev lagt på 
hjemmesiden og kopieret til deltagerne på GF. 
 
Indstilling: 
RB beslutter, at samme praksis skal tilbydes i år. 
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt 
 

• Opstilling til RB 
Sagsfremstilling: 
På valg i 2016 er: Jørgen, Silja, Helle, Birthe, Tomas, 
Kamilla og suppleanter: Gitte og Christina. 
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Indstilling: 
De RB-medlemmer / suppleanter som har besluttet sig, 
har mulighed for at fortælle, om de genopstiller.  
 
Beslutning: 
Jørgen, Helle, Gitte og Christina har besluttet sig og 
genopstiller. 
Silja, Birthe, Tomas og Kamilla har enten ikke besluttet 
sig eller ikke givet besked. 
 

• Lotteri? 
Sagsfremstilling: 
Vi har nogle år haft lotteri for at være med til at skabe 
en ’let’ stemning. 
 
Indstilling: 
 
Beslutning: 

                                  RB beslutter, at der skal være lotteri i 2016.  
                            
                           Som gaver foreslåes bla. nyere fagbøger, fex,                           
                           Almindelig Daglig Levevis – Adl, af Eva Wæhrens (aug.  
                           2015) 
 

• Andre ting? 
Sagsfremstilling: 
Har RB andre overvejelser, er det muligt at drøfte dem. 
 
Indstilling: 
RB drøfter evt. yderligere forhold og træffer beslutning 
på mødet i marts.  
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt. 
 

• På RB-mødet i marts 
Sagsfremstilling: 
Her tages stilling til regnskab, budget og forslag til 
fremadrettet arbejde. 
Derudover samles op på alle øvrige punkter. 
 
Indstilling: 
Taget til efterretning. 
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt. 

 
 
 

8) Evt.  
Anne Mette fortæller om hendes oplevelse af et foredrag med 
Rasmus Willing. Sosufyn har en temadag d. 9.3.16 i Middelfart 
med Rasmus Willing og Dorte Birkmose ” Når gode mennesker 
handler ondt”.  
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Er der RB-medlemmer der tænker, at det kunne være relevant at 
deltage, meldes tilbage til AML, som tager stilling til hvor mange, 
der evt. kan deltage, udfra økonomisk vurdering. 
 
Helle orienterer om hvordan arbejdet på UC’erne med nye 
studieordninger har indflydelse på arbejdespladserne.  
 
Forslag til senere RB-møder: 

• Ønske om at evaluere form på dagsorden og referat 
• Emne til temadrøftelse på et senere tidspunkt:  

- Skifte i arbejdsmarkedets syn på 
rummelighed/sygdom. Hvornår bliver medarbejdere 
afskediget, og hvad er Etfs holdning til det. 
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