
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.
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	undefined: 
	Navn: Tina Ovith Dølby
	MedlemsnummerRow1: 18.320
	Hvad er din stilling og arbejdsplads hvis du er i jobRow1: Ergoterapeut Psykiatrisk Sygehus Vejle.
	Mit opstillingsgrundlag Hvad er min motivation: Jeg har nu været så heldig at sidde med i RB siden september som suppleant, et arbejde jeg finder inspirerende og givende og har lyst til at fortsætte med, gerne som valgt for to år. Det at have fingeren på pulsen, i forhold til hvad der rør sig i vores region, indflydelse på, hvilke vej vi skal i fremtiden. Arbejdet med at skabe meningsfulde aktiviteter, for form at temaaftner for os, som medlem af Etf. Det ligger mig meget på sinde at synliggøre problemstillinger ved at arbejde som ene terapeuter. Hvordan fastholder man sin faglighed, når man står som nyuddannet og skal fastholde sine faglighed og kompetencer, i en presset hverdag og i et presset sundhedssystem. Hvem er jeg. Mit navn er Tina Dølby og jeg er 55 år. Bosat i Grindsted, med min mand. Vi har to voksne sønner som har forladt reden. Min store passion er campinglivet i ind og udland, året rundt. Gå ture og lidt strikketøj.Jeg betragter mig selv som livsnyder, da jeg favner livet , med de udfordringer det giver. Jeg er uddannet Ergoterapeut tilbage i 2011 fra Esbjerg. I mit tidligere erhverv var jeg uddannet butiksslagter. En branche jeg har været i 24 år før en arbejdsskade førte mig over i ergoterapien. 
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