
HVORDAN HJÆLPER VI HINANDEN I ERGOTERAPEUTFORENINGEN 
- HK-teamet og de faglige selskaber (EFS) og netværk (FNE)

HK-teamet kan hjælpe jer i selskaber og netværk med en række arbejdsopgaver. Jeres kontaktperson i HK-
teamet er Anette Meulengracht Jensen, som I bl.a. kan kontakte på amj@etf.dk.  

Medlemslister  
Nogle gange vil I få brug for at sende information ud om jeres selskab eller netværk. Vi kan hjælpe med 
kontaktinformation til jeres medlemmer, da de er oprettet i Etf’s medlemssystem. Medlemssystemet 
indeholder de oplysninger, medlemmerne har givet Etf. De oplysninger, som kan have relevans for jer som 
selskab/netværk er:  

• Navn

• Mailadresse
• Arbejdsplads

• Privatadresse

Bemærk, at det ikke er alle medlemmer, som har opgivet mailadresse til Etf. 

Kontaktinformationen må udelukkende bruges til at sende information ud om det/den pågældende EFS, 
klub eller FNE. Ved udsendelse af information skal mailadresserne indsættes i bcc-felten, så mailadresserne 
ikke er synlige for alle modtagerne af mailen. Læs mere på www.etf.dk/info 

Som udgangspunkt mailer vi lister til jer med medlemmernes navne og mailadresser. Forventet 
ekspeditionstid er ca. 2-3 dage.  

Udsendelse af nyhedsbreve, indkaldelser mv.  
Vi hjælper gerne med at udsende nyhedsbreve, indkaldelser mv. til jeres medlemmer. Det sker via mail, og 
der er en ekspeditionstid på ca. 3 dage. 

Arrangementer, fx. årsmøder, temadage mm.  
Vi tager imod tilmeldinger og udarbejdelse af deltagerlister til jeres arrangementer. For at få et 
arrangement i kursuskalenderen/Etf s hjemmeside skal I gøre følgende:  
Gå på www.etf.dk/info, vælg Dokumenter og åbn skabelon til Bestilling af arrangement. Udfyld blanketten 
og send den til kursustilmelding@etf.dk. 

Vær opmærksom på, at det indtastede IKKE kommer på hjemmesiden med det samme. I får automatisk 
besked, når jeres arrangement er offentliggjort på hjemmesiden.  

Der kan gå op til 5 arbejdsdage før arrangementet er oprettet i kursuskalenderne som er synlige på 
mit.etf.dk og etf.dk. 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Anette Meulengracht Jensen på amj@etf.dk. 
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Husk, at oplyse alle relevante oplysninger, så som hvem og hvor mange, der kan deltage og kontaktperson. 
Husk, at I selv skal booke lokaler til arrangementer og værelser til fx. oplægsholdere, der afholdes uden for 
Etf.  

Mødepakker  
Til jeres arrangementer er det muligt at bestille en mødepakke, indeholdende: Etf-blokke (A5), Etf-
kuglepenne, navneskilte i form af labels til at sætte på tøjet samt Etf-bolsjer. Hvis i ønsker keyhangers og 
plastiketui til navneskilte, skal i selv bestille dem. (plastiketui til navneskilte i størrelse 60x90 som er dem vi 
bruger i Etf). Indstik til navneskilte, sender vi med mødepakken. Det er vigtigt at det oplyses på 
kursusskabelonen, hvis der skal bruges keyhangers, da det ikke er standard i mødepakken.
Husk at bestille mindst 8 dage før arrangementet og anfør, hvor mange I bliver, og hvortil pakken skal 
sendes.  

Vær opmærksom på, at der skal være nogen til at tage imod mødepakken på det sted, hvor I afholder jeres 
arrangement. På de store steder er det normalt ikke noget problem, men på mindre steder er det sket, at 
der ikke er åbent, når fragtmanden/pakkeposten kommer forbi, så pakken returneres.  

Mødelokaler i Etf  
Vi har mulighed for at tilbyde mødelokaler i Etf til afholdelse af bestyrelsesmøder samt mindre 
arrangementer.  

Etf råder over 2 mødelokaler til hver 10 personer (de kan slås sammen til ét stort) samt et mødelokale med 
plads til 24 personer. Er mødet på flere personer end anført, kan mødet ikke afholdes hos Etf.  
Alle lokaler råder over Whiteboard/flipover samt mulighed for opkobling af pc til skærme. I skal selv 
medbringe pc. Der er mulighed for adgang til trådløst netværk.  

Ønskes der IT-bistand i forbindelse med mødet, bedes I kontakte os 2-3 dage før mødet, så der kan laves en 
aftale med vores IT-afdeling. Vores IT-medarbejdere er normalt til stede mellem kl. 9.00-15.00. IT-supprt 
kan kontaktes på itsupport@etf.dk. 

Vi kan via kantinen sørge for forplejning til møderne samt frokost. Dette skal bestilles 5 dage før mødet. 
Der er stor efterspørgsel på lokalerne så bestil altid i god tid. Det er muligt at holde møderne i tidsrummet 
8.30-19.00 med mindre, der deltager en medarbejder fra Etf i arrangementet. Uden for dette tidsrum er 
Etf’s alarmer aktiveret. 

Kontakt 
Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk. 
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