
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 3.12.20 

 

1. velkomst til Heidi, som ny bestyrelsesmedlem ☺ 

2. Konstituering 

Formand: Helle 

Kasser: Heidi 

Web ansvarlig: Anne 

 

Trine blev valg som suppleant på GF, men ønsker at indtræde på den ledige bestyrelsespost. Vi 

besluttede at det kunne lade sig gøre og byder Trine velkommen som ordinær bestyrelsesmedlem.  

3. Møderække 2021 

18.3.20 klokken 16.00 bestyrelsesmøde på zoom. Christina invitere. Helle inviterer Margrethe Boel.  

GF 22.4.21 eventuelt også på zoom for deltagere, men bestyrelsen fysisk til stede.  

4. Løn til bestyrelsesmedlemmer for arbejdsopgaver for ETF 

Helle har brugt timer på en opgave for ETF i forhold til ergoterapi til borgere med diabetes 2. Dette 

3 timer til deltagelse i virtuelt møde. Adspurgt mener ETF ikke at dette arbejde kan aflønnes fra 

centralholdt, men det kunne aflønnes via de midler FNE-ergoterapi og sundhedsfremme råder over. 

Dette har ikke tidligere taget højde for i vores budget, da der ikke tidligere har været opgaver som 

denne. Fremadrettet vil vi på næste budget afsætte midler rettet mod denne slags opgaver. Det 

aftales at aflønne Helles arbejde via midler fra budgetposten: bestyrelsesopgaver og følge Etf's 

vejledende honorartakster 

 Konsulenthonorar B: 

Kan anvendes ifbm. opgaver, der kræver mere viden/erfaring og hvor opgaven forventes udført på 

et højere niveau, f.eks undervisning af uddannet personale, der har en mellemlang, videregående 

uddannelse. Denne sats kan desuden anvendes ifbm. udførelse af enkeltstående konsulentopgaver, 

der kræver mere forhåndsviden/forberedelse. 

Vejledende forberedelse på 45 min. er inkluderet i honoraret. 

Konsulenthonorar B: kr. 748 i timen  

5. Planægge GF 2021 

Vi var i tvivl om denne skal afholdes i foråret da vi jo lige har afholdt GF 2020. Vi blev dog enige om 

at afholde GF 21 i foråret, da vi har forsøgt at afholde GF om efteråret tidligere, men dette virkede 

forkert i forhold til regnskab og budget.  Så dato for GF 2021 bliver 22 april 2021. Temaaften i 

forbindelse med GF valgte vi skulle være: The dark side of occupation”  

Dette emne vil Christina berige os andre med ☺  

Vi aftalte af dette skulle være gratis for medlemmer af FNE-ergoterapi og sundhedsfremme.  

100 kr. for medlemmer af ETF.   

 

 

 

 


