
Opstilling til Regionsbestyrelsen 2016 
Ergoterapeutforeningen Region Øst  

 

Navn:  

 Sæt kryds 
Jeg opstiller til Regionsbestyrelsen for en 2 årig periode og til en 1 årig 
periode for suppleanter. 

 

Jeg stiller kun op til en suppleantpost  

Er du studerende?  Er du pensionistmedlem? 

Hvad er din stilling og arbejdsplads, hvis du er i job:  

Nedenstående informationer er til internt brug i Etf og de offentliggøres ikke: 

Medlems/CPR nr.:  
Mailadresse: privat:                                                 arbejde: 

Telefonnummer: privat:                                           arbejde     
Postadresse: 

Hvis du ønsker ovenstående blanket i et Wordformat, send mail til Åse. 
Hvis du opstiller inden 4.apil mailer du blanketten til Åse Munk Mortensen på aamm@etf.dk. Hun 
sørger for at dit navn, foto, status og opstillingsgrundlag bliver tilgængeligt på etf.dk/oest samt 
formidles via mails til de tilmeldte på generalforsamlingen. På selv generalforsamlingen vil du få 1 
minut til at præsentere dig. 
Hvis du opstiller på generalforsamlingen afleverer du blanketten i udfyldt stand til dirigenten, 
samtidig med at du noterer dig på flip- over.  

Mit opstillingsgrundlag:  

Hvad er min motivation? 

 

 

 

 

 

 

Hvad er mine særlige interesseområder? 

 

 

 

 

Hvilke resultater vil jeg gerne være med til at opnå? 
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Klip fra Ergoterapeutforeningens vedtægter: 
 

15.7 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, 

Hovedbestyrelsen eller regionsgeneralforsamlingen, har besluttet skal løses på regionsniveau. 

Regionsbestyrelsen 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 

repræsentantskabsmødet. 

Regionsbestyrelsen skal løbende holde regionens medlemmer, tillidsrepræsentanter og foreningens 

hovedbestyrelse orienteret om regionens aktiviteter. 

 

15.8 Valg til regionsbestyrelsen 

Regionsbestyrelsen vælges på Regionsgeneralforsamlingen for en to-årig periode. Medlemmerne kan 

forlange skriftlig valghandling. Udover regionsformanden består regionsbestyrelsen af mindst 4 

medlemmer plus 2 suppleanter. Mindst 2/3 af regionsbestyrelsesmedlemmerne skal være aktive 

medlemmer. Regionsbestyrelsens funktionsperiode starter dagen efter generalforsamlingen. 

 

Klip fra Dokumentet ” Politiske roller i Ergoterapeutforeningen” udarbejdet 2011 

Rollen som regionsbestyrelsesmedlem 

Ergoterapeutforeningen har 3 regioner og dermed 3 regionsbestyrelser – i alt giver det cirka 30 

regionsbestyrelsesmedlemmer. Tre af disse bestyrelsesmedlemmer er regionsformænd og dermed 

også medlem af foreningens hovedbestyrelse og fuldtidspolitikere. De resterende er alle 

”fritidspolitikere” – men mange af dem er ligeledes valgt som repræsentanter og enkelte kan også 

være valgt til foreningens hovedbestyrelse – enten via urafstemning eller på regionens 

generalforsamling.  

Som ordinært bestyrelsesmedlem vil du ofte have følgende funktioner: 

 

 Formulering af overordnede politikker 

 Udpegning af væsentlige udviklingsaktiviteter 

 Sparringspartner for regionsformanden 

 Diskussions og debataktør 

 Bindeled mellem regionen og medlemmernes arbejdspladser  

 Understøtte foreningens politik og aktiviteter regionalt  

 Arrangør af regionale aktiviteter 

 Ressourceperson ved regionens aktiviteter 

 Input til Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet 

 

 

Som bestyrelsesmedlem er du med til at bestemme regionens aktiviteter og politiske holdning til 

lokale spørgsmål og til spørgsmål, som er drøftet i Hovedbestyrelsen og på Repræsentantskabet. Din 

forudsætning er i høj grad dit daglige arbejde og dermed din daglige kontakt til ergoterapeutiske 

arbejdspladser og medlemmer. 


