
 
Generalforsamling i AMPS FNE d. 2. juni 2021 
 
Efter indtjekningen til det virtuelle møde var første punkt: 
Nyt fra Ergoterapeutforeningen v/Margrethe Boel 
 
Referat fra Generalforsamling 
8 deltagere inkl. bestyrelsen (5 medl.) og næstformand i Ergoterapeutforeningen Margrethe Boel. 
 
Formand for AMPS FNE Mette Hedeboe bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af referent og ordstyrer.  
Margrethe blev valgt som ordstyrer og Sonja blev valgt som referent 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 

2. Bestyrelsens beretning v/Mette 
Mette supplerede den skriftlige beretning, som var sendt ud sammen med indkaldelsen. 
Mette udtrykte glæde over, at det lykkedes med Generalforsamling i oktober måned 2020 
med fagligt oplæg ved Anette Enemark forud for denne. Bestyrelsen glæder sig til 
kommende arrangementer, når landet er lukket op igen og gerne med fokus på 
aktivitetsbaseret ergoterapi.  
 
Kommentar fra Eva Wæhrens vedr. krise hos CIOTS, hvor det kun er muligt at købe 1-årige 
licenser og hvor der ikke etableres fysiske kurser p.t. pga. corona-situationen. Det er uvist, 
hvordan situationen ser ud fremadrettet. 
AMPS FNE kan overveje at lave arrangementer, hvor man træner i set-up, ser AMPS-
udførelsen og diskuterer scoringer. Ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende, som tager 
kurset online, kan være udfordret på at få erfaringer med, når kurserne kun foregår virtuelt. 
Vi kan støtte CIOTS i at overleve ved at opfordre medlemmerne til at forny licenserne. 
Facebook-gruppen får også henvendelser fra både Norge, Sverige og Finland. Overveje at 
lave en fælles nordisk facebook-gruppe.  
Overveje om der skal ses på muligheder for fundraising til midler til CIOTS.  
Overveje mulighed for at skaffe fondsmidler til at dække kursusudgifter for ergoterapeuter 
for deltagelse på online kurser. 
Efter de gode overvejelser og kommentarer blev beretningen godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 2020 
Kasserer Sonja Vinkler gennemgik rengskabet, som også var blevet gennemset og godkendt 
af de økonomiske kontrollanter. Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 
a. Nedlæggelse af årligt beløb på 6000 kr. pr. region til lokale arrangementer, hvor det 

er de lokale ergoterapeuter som arrangerer og afholder arrangement for 
medlemmer af AMPS FNE. Ansøgningen stiles til bestyrelsen for AMPS FNE. 
Muligheden har aldrig været brugt, da det i arrangementer AMPS FNE i praksis altid 
tilrettelægges i et samarbejde mellem bestyrelsen og ergoterapeuter på de lokale 
arbejdspladser, hvor arrangementet lægges. 



 
Formand Mette Hedeboe begrundede forslaget.      
Forslaget blev vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022 
a. Bestyrelsens forslag: Medlemskontingent på 100 kr. opkræves ikke i 2022, da der 

ikke har kunnet afholdes temaeftermiddage for medlemmerne i 2020/2021 pga. 
Forslag om at beholde kontingentet og donere det til ”Red AMPS” 
Bestyrelsens forslag om bortfald af opkrævning falder bort. 
Forslag om uændret at opkræve 100 kr. i kontingent i 2022. 
Forslag om opkrævning af 100 kr. blev godkendt. 
 

6. Arbejdsprogram 
Satser på at afholde temaeftermiddage igen.  
Arbejder videre med oversættelse og formidling.  
Konferencer i år: der er et medlem som er tilmeldt Rehabiliteringsforum i Århus, som 
primært vil være virtuelt. 
Der er to studerende fra kndidatuddnnelsen, som har set på brug af AMPS i Danmark, hvor 
flere end 500 respondenter har deltaget; Mette Mondrup, Annette Winge kan være et 
indlæg på temaeftermiddag eller lignende. 
Arbejdsprogrammet er godkendt. 
 

7. Indeværende og kommende års budget: revision af 2021 og budget 2022. 
Begge blev gennemgået og godkendt. 
Der skal foretages justeringer på budget 2022, hvor der opkræves 100k r. i kontingent. 
 

8. Valg til bestyrelsen. 
a. Sonja Vinkler (ikke på valg) 
b. Lea Valentin (ikke på valg) 
c. Mette Hedeboe på valg, (genopstiller). 
d. Eva de Neergaard Schmidt på valg, (genopstiller ikke)  
e. Vakant bestyrelsesplads  

 
Anne-Mette Thomsen fra Viborg vil gerne stille op til bestyrelsen. 
 
Mette Hedeboe og Anne-Mette Thomsen blev valgt. 
 

9. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode. 
Britta Hegelund genopstiller som suppleant 
Eva de Neergaard Schmidt stiller op som suppleant 
Begge blev valgt. 
 

10. Valg af 2 økonomiske kontrollanter.  
Dorte Elmer Hjort vil gerne genopstille og er genvalgt. 
 

11. Eventuelt. 
Der var ingen punkter 


