
Opstilling til Repræsentantskabet/Regionsbestyrelsen i 
Ergoterapeutforeningen 

Region 

Navn: 
Medlemsnummer: 

Jeg stiller op til Repræsentantskabet 

Jeg stiller op til Regionsbestyrelsen 

Er du studerende? Er du pensionistmedlem? 
Hvad er din stilling og arbejdsplads, hvis du er i job: 

Mit opstillingsgrundlag. Hvad er min motivation? 

Når formularen er udfyldt, sendes den til regionsformanden i din region:
Region Syd: Anna-Marie Laustsen - aml@etf.dk
Region Midt-Nord: Maj-Britt Middelhedde Olsen - mbmo@etf.dk
Region Øst: Rikke Uldum Abrahamsen - rua@etf.dk 
med Nina Engelsen - nbe@etf.dk som cc.


	undefined: 
	Navn: June Halvorsen 
	MedlemsnummerRow1: 15342
	Hvad er din stilling og arbejdsplads hvis du er i jobRow1: Arbejdsmiljøkonsulent i HK Privat
	Mit opstillingsgrundlag Hvad er min motivation: Jeg er ansat på en arbejdsplads hvor de ikke skeler til hvilken uddannelsesmæssige baggrund jeg har, men  jeg har altid min ergoterapeutiske baggrund med mig. Og det er uanset om det er i mit arbejde som arbejdsmiljøkonsulent, eller om det er privat, så tænker og agerer jeg som en ergoterapeut med forebyggelsesprincipper, helhedssyn og holistisk tankegang samt et godt blik for tilgængelighedsoptimering. I HK Privat har jeg rigtig mange kasketter på. Bl.a. arbejder jeg meget arbejdsmiljøpolitisk med regelændringer og aktuelle emner, fx hjemmearbejde og Covid-19 problematikker. En del af mit arbejde er meget tæt på vores politiske ledelse og jeg har stor erfaring med embedsmandsfunktionen og dertil hørende arbejdsmiljøpolitiske opgaver, og veje ind og ud af forskellige systemer. Udover at have arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent og tilsynsførende i Arbejdstilsynet, så har jeg også arbejdet som børneergoterapeut. Med denne lidt atypiske ergo-baggrund håber jeg, at blive valgt ind i regionbestyrelsen, hvor jeg vil bidrage med de erfaringer jeg har gjort mig, både i forhold til det arbejdsmiljøpolitiske arbejde, men også i forhold til at kunne se tingene fra en ny vinkel. Derudover vil jeg medvirke yderligere til, at udbrede de ergoterapeutiske interesseområder og synspunkter fra bestyrelsesarbejdet og videre ind i mit nuværende arbejde.  Jeg er medlem af ergoterapifagligt selskab: Ergoterapeuter i arbejdsliv og hjælpemidler, velfærd, teknologi og tilgængelighed.  
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