
                                 
 
 

 
Forretningsorden for Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR) 
 
Dette dokument supplerer Vedtægter for Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR) samt 
Beskrivelse af Etf’s faglige struktur og formål. 
 
 
 
1. Sammensætning 
Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd udgøres af følgende personer:  

a. De til enhver tid siddende formænd for de ergoterapifaglige selskaber under Dansk Ergoterapi Sel-
skab. 

b. Landsformanden for Ergoterapeutforeningen. 
c. De af HB udpegede ergoterapeuter og andre, der kan sikre en høj grad af videnskabelighed i rådets 

arbejde. HB regulerer procedurer for opstilling af kandidater. 
d. En konsulent fra Etf fungerer som sekretær for rådet. 

 
 
2. Konstituering  
EVR konstituerer sig første gang, der afholdes møde i rådet, og derefter hvert tredje år, samme år som Etf 
har valgt eller genvalgt landsformand. EVR konstituerer sig som minimum med en formand og næstformand. 
 
 
3. Arbejdsopgaver  
Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd for Ergoterapi er rådgivende overfor Ergoterapeutforeningens 
hovedbestyrelse og bestyrelserne for de ergoterapifaglige selskaber. 
 
Arbejdsopgaverne, som er knyttet til EVR, tager udgangspunkt i formålet for Etf’s faglige struktur og fremgår 
af vedtægterne for EVR. 
 
EVR kan på første møde i et kalenderår vælge at fastlægge en handlingsplan for rådets arbejde gældende 
for de kommende 1-2 år. 
 
 
4. Økonomi  
EVR finansieres af Ergoterapeutforeningens driftsmidler og af eventuelle egne indtægter Formanden for EVR 
er ansvarlig for budget og regnskab i samarbejde med Etf’s sekretariat. EVR’s regnskab indgår som en del af Etf’s 
regnskab og følger derfor de af Etf fastsatte regler for dokumentation, regnskabsaflæggelse og revision.  
 

 
5. Afholdelse af møder 
Der holdes minimum 2 møder om året. Mødedatoerne for det efterfølgende kalenderår fastlægges i 3. kvar-
tal.  
 
Møderne afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde. Hvis forholdene tilsiger det, kan møderne afhol-
des telefonisk eller virtuelt.  
 
 
6. Afbud 
Medlemmerne har pligt til at give Etf’s sekretariat besked, hvis de ikke kan deltage i et møde. Afbud gives, så 
snart man ved, at man er forhindret i at deltage.  
 
Afbud pga. sygdom på selve mødedagen gives også til sekretariatet efter nærmere aftale, som sædvanligvis 
fremgår af indkaldelsen.  
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7. Omkostninger i forbindelse med deltagelse i EVR-arbejdet 
EVR dækker medlemmernes rejseudgifter med fly eller tog ifølge bilag. Ved kørsel i egen bil, hvor dette i 
særlige tilfælde er hensigtsmæssigt, afregnes efter statens regler (høj takst). 
 
Medlemmerne kan desuden få dækket rimelige udgifter til forplejning mv. i forbindelse med rejser til og fra 
møderne. 
 
Andre omkostninger i forbindelse med VRE-arbejdet, f.eks. dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal aftales 
forud i hvert enkelt tilfælde.  
 
EVR-medlemmer, der arbejder som freelance-ergoterapeuter, kan modtage kompensation for tabt arbejds-
fortjeneste ved deltagelse i EVR-møder, hvis de gør krav på dette. Hele mødedage takseres til 8 timer. Mø-
der på fredage takseres til 5 timer. Begrænsede mødedage med start 17.30 takseres til 1 time.  
 
Bonuspoint (ved flyrejser) optjent på rejser for Etf skal bruges på rejser for Etf. Såfremt det ikke er praktisk 
muligt, kan de bruges til personlige rejser. 
 
 
8. Dagsorden 
Dagsordenspunkter, der ønskes behandlet på EVR's møde, skal være sekretariatet i hænde senest 15 dage 
før EVR-mødet.  
 
Dagsorden med bilag skal være EVR-medlemmerne i hænde 7 dage før mødets afholdelse, og således at 
der altid er en weekend til forberedelse af EVR-mødet. Bilag til punkterne kan undtagelsesvis eftersendes. 
 
Sager af uopsættelig karakter kan ved EVR-mødets start optages på dagsordenen, hvis EVR er enig herom. 
Dog skal det tilstræbes, at disse sager udsendes, så EVR har det i hænde 2 dage inden mødet.  

 
Under punktet ”Eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger. 
 
 
9. Mødets afvikling 
Formanden udvælger, hvilke sager der kræver behandling i EVR og sørger for alle de for sagernes behand-
ling nødvendige oplysninger. 
 
Sager til behandling på EVR-møder kategoriseres som: 

• Sager til orientering 
• Sager til drøftelse 
• Sager til beslutning 
 

Den enkelte sags kategorisering angives på dagsordenen. 
 
 

10. Mødets ledelse 
Sammen med dagsordenen udsendes forslag til tidsplan for EVR-mødets afvikling. 
 
EVR-mødet afvikles under EVR-formandens eller ved dennes fravær under næstformandens ansvar.  

 
Mødelederen trækker efter hvert punkt det principielle indhold i beslutningen eller konklusionen op til brug for 
referatet. 

 
 

11. Beslutningsdygtighed 
EVR er beslutningsdygtig, når der er minimum halvdelen af EVR-medlemmerne til stede. Heraf skal den ene 
være formand eller næstformand. 
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Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende i 
uopsættelige sager.  
 
I andre tilfælde tages sagen op til fornyet afstemning ved et senere møde. 

 
 

12. Diskretionspligt 
Der påhviler alle deltagere i EVR-møder diskretionspligt vedr. følsomme oplysninger, de måtte få kendskab 
til fra EVR's arbejde. Dette gælder først og fremmest i personsager, men også i sager af organisatorisk, 
økonomisk og politisk art, fx hvis der behandles endnu uafklarede forslag til strategisk betydningsfulde ind-
satser eller organisatoriske ændringer. 
 
Såfremt diskretionspligten overtrædes, kan dette påtales af formanden eller næstformanden. 
 
 
13. Udtalelser til offentligheden 
På EVR-mødet kan det drøftes, hvilke emner der er særligt egnet til offentliggørelse.  
 
Ethvert EVR-medlem kan, med mindre andet er besluttet, udtale sig til pressen om forhold vedtaget på EVR-
møder. Udtalelsen skal fremstå som vedkommende EVR-medlems egen mening. EVR-medlemmet kan så-
ledes hovedsagelig udtrykke egne synspunkter i forhold til den trufne beslutning.  
 
Sker der interview med henblik på skriftlig offentliggørelse, kan det anbefales, at EVR-medlemmet anmoder 
om at få udtalelsen/artiklen til gennemsyn, før den trykkes. Det anbefales videre, at EVR-medlemmet rådfø-
rer sig med foreningens kommunikationsmedarbejdere. 

 
Der påhviler EVR-medlemmerne en gensidig forpligtelse til at orientere hinanden om offentliggørelser af 
interviews m.v. 

 
 

14. Nedsættelse af udvalg 
EVR kan nedsætte: 

• faste udvalg, der arbejder med løbende opgaver 
• ad-hoc-udvalg, der arbejder med tidsbestemte og afgrænsede opgaver 
 

Før et udvalg nedsættes, udarbejder EVR et kommissorium for udvalgets arbejde samt et budget, der enten 
afholdes af egne driftsmidler eller godkendes af HB. 
 

 
15. Referat af EVR-møder 
Formanden har ansvaret for, at der udarbejdes et referat til brug for protokol.  
 
Konklusioner og beslutninger opsummeres efter endt behandling af de enkelte dagsordenspunkter af møde-
leder og godkendes i sit principielle indhold af EVR til brug for referatet. 
 
Ved uenighed føres til referat hvilke EVR-medlemmer, der er for, imod eller undlader at stemme for beslut-
ningen. 
 
Det tilstræbes, at det skriftlige referat udsendes inden for 3 uger efter EVR-mødet til alle EVR-medlemmer til 
godkendelse. 
 
EVR-medlemmerne kan gøre indsigelse over for referatet inden for 1 uge efter modtagelsen. Indsigelser af 
redaktionel karakter indarbejdes af sekretæren, og referatet betragtes som godkendt. 
 
Indsigelser af indholdsmæssig karakter sættes på dagsordenen til godkendelse på førstkommende EVR-
møde.  
 
Referatet sendes til HB. Referatet placeres herudover i elektronisk form i EVR-mappen, som findes på 
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www.etf.dk/vre. Til login anvendes medlemsnummer og fødselsdato. 
 
 
16. Formalia 
Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse er ansvarlig for EVR og skal dermed godkende ændringer i nær-
værende forretningsorden.  
 
Bestemmelse om opløsning af EVR kan kun træffes af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, der samti-
dig træffer afgørelse om anbringelse af rådets formue. Rådets formue skal anvendes indenfor områderne 
dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde.  
 
 
Denne forretningsorden er vedtaget på møde i Etf’s hovedbestyrelse den 24. april 2012. 

http://www.etf.dk/vre

