
 

DU kan også blive valgt 
 

På generalforsamlingen 13. april er der mulighed for at bliver valgt, bl.a. til regionsbestyrelse og 

hovedbestyrelse. 

Du kan stille op til: 

 Regionsbestyrelsesmedlem eller suppleant 

 Økonomisk kontrollant 

 Suppleant til repræsentantskabet 

For at opkvalificere valghandlingen har 

regionsbestyrelsen besluttet at tilbyde interesserede til 

regions- og hovedbestyrelse, at de på forhånd kan få 

offentliggjort deres opstillingsgrundlag. 

Regionsbestyrelsen vil lægge kandidaternes opstillingsgrundlag på: 

http://www.etf.dk/generalforsamling-2016(obs nyt link til Midt-Nord’s hjemmeside) 

Kandidaternes opstillingsgrundlag mailes også på forhånd til deltagerne i generalforsamlingen. 

Det er et tilbud til dig. Vedtægterne giver alle medlemmer mulighed for at stille op helt frem til 

valghandlingen starter på generalforsamlingen. 

 

Hvad indebærer det at blive valgt? 

På http://www.etf.dk/generalforsamling-2016 OBS Nyt Link kan du læse om de politiske roller som 

regionsbestyrelses- eller hovedbestyrelsesmedlem i Ergoterapeutforeningen. 

Du er også meget velkommen til at kontakte regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen lkn@etf.dk  

eller 53364991 og høre nærmere. Du er også velkommen til at snakke med andre 

regionsbestyrelsesmedlemmer. 

 

Hvad skal et opstillingsgrundlag indeholde? 

Regionsbestyrelsen anbefaler, at du skriver kort og præcist, og at de opstillingsgrundlag indeholder 

minimum flg. oplysninger: 

 Navn 

 Opstiller til 

 Arbejdsplads (For ledige bopælskommune. For studerende uddannelsessted) 

 Evt. særligt arbejdsfelt 

http://www.etf.dk/generalforsamling-2016(obs
mailto:lkn@etf.dk


 Hvorfor stiller jeg op? (Fx særligt interesseområde eller særlige mærkesager, som man 

ønsker at arbejde med) 

 Evt. kvalifikationer, som andre bør kende? (Fx tillidsrepræsentant, tidligere arbejde i fagligt 

selskab /netværk, hoved- eller regionsbestyrelse) 

Du må meget gerne indsætte eller vedhæfte et billede af dig selv. 

 

Du skal sende dit opstillingsgrundlag til regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen senest tirsdag 7. 

april, lkn@etf.dk 

 

Præsentation af kandidater på generalforsamlingen  

Alle kandidater, også de der på forhånd har indsendt et opstillingsgrundlag, får mulighed for at 

præsentere sig mundtligt med navn og arbejdsplads. 

Alle kandidater præsenteres også med navn på powerpoint. 

 

Valget sker elektronisk 

Da det gik over al forventning med den elektroniske afstemning sidste år gentager vi succesen i år. 

 

Hvor mange skal vælges? 

 4 regionsbestyrelsesmedlemmer for 2 år.  ) 

 2 suppleanter til regionsbestyrelsen for 1 år.  

 2 økonomiske kontrollanter for 1 år.  

 Supplering af suppleanter til Repræsentantskabet (REP-møde 19-20.11.16) 
 
I dagsordenen til generalforsamling, som du finder her: http://www.etf.dk/generalforsamling-2016-obs 
nyt link, kan du læse hvilke personer, der er på valg. 
 

http://www.etf.dk/generalforsamling-2015-obs

