
Generalforsamling i  

Ergoterapeutforeningen Region Øst 
 
     

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.30 - 21.00 

Teaterbygningen, Bag Haverne 1. 4600 Køge 
 

I tidsrummet fra 16.30 til 17.00 vil du, kunne få kaffe/te, blive registreret og 

få stemmeudstyr og materiale til brug under generalforsamlingen. 
 

Ud over de obligatoriske dagordenspunkter vil vi med oplæg fra Landsformand 
Tina Nør Langager debattere Ergoterapeutforeningens opgaver i forhold til 

samfundet, professionen og dig som medlem. Der vil være en times 
spisepause ca. 18.00 til ca. 19.00, hvor det vil være mulighed både at blive 

mæt og få talt med andre medlemmer. I løbet af aftenen vil der blive en kort 

kaffepause. 
 

Tilmelding sker via dette link på etf.dk 
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-i-

ergoterapeutforeningen-region-oest senest søndag den 3.april 2016. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

2. Regionsbestyrelsens årsberetning. Hvad var vores aktiviteter det sidste år? 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2015.Hvad brugte vi penge til? 
4. Hvad skal være mål og aktiviteter for det kommende år? Hvilke temaer r vil 

være relevante for foreningens kommende fokusområder? 
5. Forslag fra medlemmerne 

6. Rammebudget for 2017 
7. Valg af fem regionsbestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og valg af to 

suppleanter til regionsbestyrelsen for et år 

8. Valg af to økonomiske kontrollanter 
9. Valg af 20 suppleanter til Repræsentantskabet REP16  

10.Eventuelt 

 
Forslag der skal til debat og afstemning under pkt. 5. skal sendes til 
aamm@etf.dk senest den 5. april.  
 
Der vil være afstemning, hvis der er flere kandidater til Regionsbestyrelsen. 

Der vil under alle omstændigheder være afstemning til suppleantpladserne til 
Repræsentantskabet i Etf den 19.-20. november 2016.  

 
Til begge fora er der udarbejdet opstillingsblanketter, som kandidater 

opfordres til at udfylde og maile til regionsformand Åse Munk Mortensen inden 
4.4. Blanketterne finder du på http://www.etf.dk/generalforsamlinger-i-region-

oest . Du er velkommen til at kontakte Åse enten via mail eller telefon 
53364971 hvis du har spørgsmål.  
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