
Opstilling til Repræsentantskabet fra  
Ergoterapeutforeningen Region Øst 2016 
Navn:  

 Svar ja/nej 

Jeg stiller op til en suppleantpost til Repræsentantskabet. 19.-20. 
november 2016 i Korsør 

 

Jeg vil gerne deltage i REP16 uanset om jeg får stemmeret.  
Jeg kan deltage i formøde den 8. juni 2016 17.00 - 20.00 i København  

  
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: 

Jeg kan tilbyde fælleskørsel i min bil til REP16:  
Hvis du ønsker denne blanket i et Word-format, send en mail til Åse. 
Hvis du opstiller inden 4.apil (som er tilmeldingsfristen til generalforsamlingen) mailer du 
blanketten til Åse Munk Mortensen på aamm@etf.dk.  
Hun sørger for at dit navn, foto, status og opstillingsgrundlag bliver tilgængeligt på 
http://www.etf.dk/generalforsamlinger-i-region-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 den relevante flip- over. Klip fra Ergoterapeutforeningens 
vedtægter: 

Mit opstillingsgrundlag. Hvad er min motivation? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aamm@etf.dk
http://www.etf.dk/generalforsamlinger-i-region-oest


12.1 Repræsentantskab 

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, medmindre emnet 

bringes til urafstemning. Repræsentantskabet består af 78 repræsentanter. 

Fødte repræsentanter er hovedbestyrelsesmedlemmerne og en repræsentant for Pillorissaasut - Grønlandske 

Ergoterapeuter. De resterende repræsentanter fordeles forholdsmæssigt mellem regionerne efter den 

d’Hondske metode i forhold til antallet af aktive medlemmer pr. 1. januar året efter ordinært 

repræsentantskabsmøde. 

 

12.2 Valg af repræsentanter 

Hovedbestyrelsen meddeler den enkelte region deres antal repræsentanter senest den 1. marts i året efter 

repræsentantskabsmødet. 

Repræsentanter vælges for 3 år ad gangen på regionsgeneralforsamlingerne året efter ordinært 

repræsentantskabsmøde. Funktionsperioden starter den 7. maj samme år, som valget finder sted. 

 

Der afholdes suppleringsvalg på hver enkelt regionsgeneralforsamling, hvis allerede valgte repræsentanter 

eller suppleanter nedlægger deres hverv, eller hvis der af andre årsager er ubesatte pladser. 

Alle aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer, som ikke er i kontingentrestance 

på valgtidspunktet, er valgbare som repræsentanter. Der kan dog højst vælges ét pensionistmedlem og ét 

studerende medlem pr. region. Opstilling og valg sker på regionsgeneralforsamlingen. Kandidater, som ikke er 

til stede på generalforsamlingen, skal aflevere et skriftligt opstillingsgrundlag til Regionsbestyrelsen inden 

generalforsamlingen. Der vælges så vidt muligt suppleanter svarende til antallet af repræsentanter, dog 

minimum to suppleanter. 

 

Regionens aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer har stemmeret til valg af 

repræsentanter og suppleanter. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. De kandidater, der ikke opnår 

valg, er suppleanter i den rækkefølge, de har modtaget stemmer. Ved stemmelighed foretages omafstemning 

mellem de berørte. 

 

Regionen meddeler sekretariatet resultatet af valget. Navnene på alle repræsentanter og suppleanter 

offentliggøres i foreningens førstkommende medlemsblad og på www.etf.dk. 

Hvis en repræsentant skifter region i funktionsperioden, melder sig ud eller kommer i restance, overtager 

suppleanten repræsentantposten for resten af perioden. 

 

Klip fra dokumentet ” Politiske roller i Ergoterapeutforeningen” vedtaget i HB 2011. 

a. Rolle som repræsentant 

Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet som har 78 repræsentanter, hvoraf nogle tillige 

oppebærer hverv som fuldtidspolitiker eller bestyrelsesmedlem. Foreningens vedtægter beskriver 

Repræsentantskabets funktion – men ikke direkte rollen som repræsentant. 

Repræsentantskabet har desuden en vedtægtsbestemt dagsorden, som sætter faste rammer om en lang række 

drøftelser på repræsentantskabsmødet. Repræsentanterne skal kunne; 

 

 Formulere overordnede politikker 

 Udpege væsentlige udviklingsaktiviteter 

 Afstemme foreningens aktiviteter og økonomi 

 Godkende foreningens aktiviteter i henhold til vedtægterne 

 

Repræsentanternes rolle er således både at være udvikler og kontrollant. Typisk skal du som repræsentant 

sætte dig ind i ”systemets” forslag og tanker og relatere den til din hverdag. Du vil således ofte have funktion 

som kontrollant og ”det almindelige medlems stemme”.  

Som repræsentant er du med til at bestemme foreningens politiske prioriteringer gennem udpegning af 

fokusområder. Du godkender regnskabet og lægger et rammebudget for de kommende 3 år. Som repræsentant 

kan du fremlægge forslag om alt vedrørende foreningen – lige fra en politisk støtteerklæring til 

omstrukturering af foreningen.  

http://www.etf.dk/

