
 
Forretningsorden og rammer for arbejdet i Etf's Regionsbestyrelse Region Øst (RB) 
 
 
1. RB-medlemmers politiske rolle 
Hvervet som politiker i Etf er baseret på Etf’s vedtægtsfastsatte værdigrundlag. Den praktiske 
varetagelse af hvervet er beskrevet ”Politiske roller i Ergoterapeutforeningen”, senest revide-
ret i september 2005. Rollepapiret udleveres (digitalt) sammen med denne beskrivelse af de 
generelle rammer for arbejdet i RB. 

2. Regionsbestyrelsens funktionsperiode  

Regionsbestyrelsens funktionsperiode starter dagen efter generalforsamlingen 
Træder et RB-medlem ud i valgperioden indtræder en suppleant som ordinært medlem.  
RB konstituerer sig på et af de første to møder efter generalforsamlingen. 
 
3. Introduktion af nye RB-medlemmer 
Nyvalgte RB-medlemmer deltager i den landsdækkende introduktion, når/hvis denne udby-
des. Der aftales konkret introduktion, når der vælges nye til RB. Regionsformanden og nye 
bestyrelsesmedlemmer aftaler tid til intern introduktion til bestyrelsesarbejdet. 
 
4. Afholdelse af Regionsbestyrelsesmøder 
Der holdes ca. 8 RB-møder om året. Mødedatoerne for efteråret planlægges i 2. kvartal og 
møder for første halvår planlægges i 4. kvartal. RB-møderne afholdes ved fysisk fremmøde.  
Suppleanter kan deltage i møderne.  
 
6. Afbud 
RB-medlemmerne giver besked til regionsformand og madansvarlig, hvis de ikke kan deltage 
i et RB-møde. Afbud gives, så snart man ved, at man er forhindret i at deltage, dog også ved 
modtagelse af mødematerialet.  
 
7. Omkostninger i forbindelse med deltagelse i RB-arbejdet 
Etf dækker RB-medlemmernes rejseudgifter med offentlig transport ifølge bilag. Ved kørsel i 
egen bil afregnes efter statens regler (høj takst). Der aftales samkørsel, hvor dette er muligt 
og hensigtsmæssigt. Det enkelte regionsbestyrelsesmedlem opvejer fordele og ulemper ved 
kørsel i egen bil, parkeringsafgift og brug af offentlig transportmiddel. Andre omkostninger i 
forbindelse med RB-arbejdet (børnepasning, mistet arbejdsfortjeneste m.v.) dækkes efter 
regning. 
 
8. Medlemmers deltagelse i Regionsbestyrelsesmøder 
Hvis et medlem uden for RB ønsker at deltage eller bliver inviteret til et møde, kan man an-
søge RB om dækning af transportudgifter i forbindelse hermed. 
 
9. Dagsorden 
RB vil på sine møder identificere kommende temaer til dagsordenspunkter og dette bliver et 
fast punkt på dagsordenen.  
De konkrete dagsordenspunkter planlægges af Forretningsudvalget (FU), der består af regi-
onsformand og næstformand. Ideer til kommende møder sendes til FU.  
 
Indkaldelsen, dagsorden og mødemateriale udsender Etfs sekretariat skriftligt. Når Forret-
ningsudvalget har udarbejdet materialet udsendes det til RB via mail. Det tilstræbes at mate-
rialet er RB i hænde en uge før mødet. Hvis det på forhånd er varslet, kan udsendelsen und-
tagelsesvist udelukkende ske pr. mail. 
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Sager af uopsættelig karakter kan ved RB-mødets start optages på dagsordenen, hvis RB er 
enig herom. Under punktet ”Eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger. 
 
Årshjul udfærdiges ift. generalforsamling, repræsentantskab, OK-medlemsmøder. 
 
10. Beretning og orientering 
Det påhviler alle i RB at orientere om forhold af betydning for RB’s virksomhed under over-
skriften ”Gensidig orientering og nyt fra regionsformand” og fra bestyrelsesmedlemmerne. 

11. Kompetence 

Regionsformanden har det overordnede ansvar for regionsbestyrelsens samlede politiske 
opgaver. RB træffer afgørelse i alle sager af væsentlig betydning inden for rammerne af ved-
tægterne.  
 
Etfs vedtægter 2013 siger i 15.7 om Regionsbestyrelse: 
”Regionsbestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser inden for regionens område. 
 
Regionsbestyrelsen har, under ansvar over for Hovedbestyrelsen og i tæt samarbejde med de lokale 
tillidsrepræsentanter, kompetence i lokale spørgsmål. Regionsbestyrelsen har ansvaret for regionens 
udvikling. Herunder for varetagelse af samtlige politiske opgaver, som Repræsentantskabet, Hovedbe-
styrelsen eller regionsgeneralforsamlingen, har besluttet skal løses på regionsniveau. Regionsbesty-
relsen afholder årligt regionsgeneralforsamling.  
Regionsbestyrelsen er forpligtet til at afholde debatmøde i forbindelse med debatmateriale udsendt af 
Hovedbestyrelsen. 
 
Regionsbestyrelsen er forpligtet til at sikre en dialog med regionens repræsentanter før og efter re-
præsentantskabsmødet. 
 
Regionsbestyrelsen konstituerer sig med ansvarsområder, som muliggør en høj grad af udveksling og 
samarbejde på tværs af regionerne. Rammerne for dette skitseres af Hovedbestyrelsen. 
 
Regionsbestyrelsen skal løbende holde regionens medlemmer, tillidsrepræsentanter og foreningens 
hovedbestyrelse orienteret om regionens aktiviteter”. 
 

Forretningsudvalget udvælger, hvilke sager der kræver behandling i RB og sørger for alle de 
for sagernes behandling nødvendige oplysninger. 
 
Sager til behandling på RB-møder kategoriseres som: 

 Sager til orientering 

 Sager til diskussion 

 Sager til beslutning 
 
Den enkelte sags kategorisering angives på dagsordenen. 
 
12. Indhold og visioner for Regionsbestyrelsesmøderne 
Vi fortolker vores primære opgaver som regionsbestyrelse som,  

 at arbejde for ergoterapiprofessionens udbredelse 

 at være initiativtager til lokale fagpolitiske aktiviteter for medlemmerne/ergoterapeuterne  

 at gennemføre fagpolitiske aktiviteter i forhold til andre organisationer, andre faggrupper, 
brugere og beslutningstagerne. 

 
Vi vil arbejde med udvikling af mødernes form og indhold. Emner til møderne skal være kendt 
på forhånd. Vi justerer løbende liste over møderne og tilknyttede temaer. Vi kan bl.a. arbejde 
med en ideliste over emner med fagpolitiske temaer og dilemmaer, som den enkelte RB´er 
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kan byde ind på som oplægsholder. 
I mødematerialet bliver de enkelte punkter nærmere beskrevet i et forklæde bl.a. med formå-
let med de enkelte punkter. 
. 
På møderne skal der være plads til holdningsdiskussioner og spontanitet i forhold til dagsor-
denen.  

  
Idéer til mødeformer: summegrupper, timeout, walk and talk. En eller flere RB-medlemmer 
forbereder debatoplæg og spørgsmål til faglige emner.  
 
13. Ledelse af regionsbestyrelsesmøder 
Sammen med dagsordenen udsendes kan FU udsende forslag til tidsplan for RB-mødets af-
vikling. 
 
RB-møderne ledes af RB medlemmerne på skift. Det er muligt at frabede sig mødeledelse. 
Forslag til mødeleder fremgår af indkaldelsen til RB. Mødelederen har ansvaret for efter hvert 
punkt at trække det principielle indhold i beslutningen eller konklusionen op til brug for refera-
tet. 
 
14. Beslutningsdygtighed 
RB er beslutningsdygtig, når der er minimum 5 ordinære RB-medlemmer til stede. Heraf skal 
den ene være regionsformand eller næstformand. 
 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er regionsformandens 
stemme afgørende i uopsættelige sager. I andre tilfælde tages sagen op til fornyet afstem-
ning ved et senere møde. Suppleanter og gæster på RB møder har ikke stemmeret. 
 
15. Diskretionspligt 
Der påhviler alle deltagere i RB-møder diskretionspligt vedr. følsomme oplysninger, de måtte 
få kendskab til fra RB'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 indsatser eller organisatoriske ændringer. 
Det er op til den enkelte at gøre opmærksom på diskretionspligten og hvis der er informatio-
ner, som ikke skal til referat. 
Såfremt diskretionspligten overtrædes, kan dette påtales af regionsformanden eller næstfor-
manden. 
 
16. Nedsættelse af arbejdsgrupper 
RB kan nedsætte faste eller tids/opgave afgrænsede arbejdsgrupper 
 
Før en arbejdsgruppe nedsættes, beskriver RB en opgave, et tema eller et mål for arbejds-
gruppens arbejde samt et økonomisk råderum. RB finder medlemmerne til arbejdsgrupperne. 
Der skal altid være mindst et RB medlem i arbejdsgruppen. Oversigt over arbejdsgrupper er 
synlige på hjemmesiden for ikke medlemmer af RB. 
 
17. Referat af Regionsbestyrelsesmøder 
Under konstitueringen afklares det hvilke RB medlemmer der i turnus skiver referat. 
 
Konklusioner og beslutninger opsummeres efter endt behandling af de enkelte dagsordens-
punkter af mødeleder og godkendes i sit principielle indhold af RB til brug for referatet. 
 
Det tilstræbes, at det skriftlige referat udsendes inden for 1 uge efter RB-mødet til alle RB-
medlemmer. 
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Referatet godkendes på det efterfølgende møde. Rettelser noteres i referatet fra det aktuelle 
møde. 
 
Ethvert medlem har endvidere ret til at få tilsendt referat af RB-møderne, hvis dette ønskes.  
 
18. Hvordan formidler vi vores aktiviteter via hjemmesiden etf.dk? 
Vi vil samtidig med udviklingen af bestyrelsesmøderne arbejde med hvordan vi formidler vo-
res aktiviteter på hjemmesiden. Det skal være tydeligt hvilke aktiviteter regionsformanden va-
retager og hvad bestyrelsen arbejder med. Vi formidler vores mødeplan og inviterer til med-
lemmers deltagelse. 
 
19. Budget og regnskab 
RB har ansvaret for at overholde regionens budgetramme med de indtægter vi får fra Etf.  
 
RB har ansvar for at udarbejde forslag til budgetter for en to årig periode, der fremlægges og 
godkendes på den årliglige regionsgeneralforsamling.  
 
RB har ansvaret for at de økonomiske kontrollanter gennemser regnskabet forud for general-
forsamlingen. 
 
Økonomi et fast punkt på dagsordenen til RB møderne. 
 
20. Generalforsamling  
Der afholdes årlige generalforsamlinger, i ulige år i København og i lige år et sted på Sjæl-
land uden for Hovedstadsområdet. Vi tilstræber at afholde et fagpolitisk temamøde forud for 
generalforsamlingen. Kandidater til hhv. regionsbestyrelse, HB og Repræsentantskab forven-
tes at udarbejde et opstillingsgrundlag, der formidles på etf.dk og i mødematerialet til de til-
meldte. 
 
Fra Ergoterapeutforeningens vedtægter §15.2 Regionsgeneralforsamling 
Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed i alle regionens anliggender. 
 Regionen afholder ordinær generalforsamling hvert år mellem 1. april og 7. maj, og der indkaldes til denne i for-
eningens medlemsblad med mindst 4 ugers varsel. 
 
Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 
1.Regionsbestyrelsens årsberetning 
2.Godkendelse af regnskab fra foregående kalenderår 
3.Regionens handlingsplan for det kommende år, herunder deltagelse i foreningens politiske fokusområder 
4.Rammebudget for det kommende år 
5.Indkomne forslag 
6.Bekræftelse af valg af regionsformand, hvis denne er valgt ved fredsvalg (året efter ordinært repræsentant-
skabsmøde og samme år som ordinært valg af landsformand) 
7.Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode 
8.Valg af to suppleanter for et år og evt. bemyndigelse til, at regionsbestyrelsen kan være selvsupplerende 
9.Valg af hovedbestyrelsesmedlem (samme år som ordinært valg af næstformand) 
10.Valg af to økonomiske kontrollanter 
11.Evt. forslag til foreningens repræsentantskabsmøde (samme år som afholdelse af ordinært repræsentant-
skabsmøde) 
12.Valg af repræsentanter og suppleanter 
 

Aktive medlemmer, studerende medlemmer og pensionistmedlemmer i regionen har stemmeret på regionsge-
neralforsamlingen. Samtlige medlemmer i regionen har taleret. 

 
Vedtaget på Regionsbestyrelsesmøde den 17.12.2015 

 


