
   

Referat fra Generalforsamling i Region Midt-Nord 5.4.2022  
 
 
 
1. Velkomst og præsentation af den siddende regionsbestyrelse, formand, næstformand 

• Regionsbestyrelsen, formand og næstformand præsenterer sig. 
 
2.  Valg af dirigent og referent  

Godkendelse af dagsorden  

• Tina Solveig Koch valgt som dirigent 

• Mette Marie Bønlykke valgt som referent 

• Det blev konstateret at der var 43 stemmeberettiget til stede. 

3. Regionsbestyrelsens beretning  
Hvad har bestyrelsen i Midt-Nord lavet april 2021-marts 2022 
Der vil være en mundtlig beretning, der supplerer den skriftlige. Du kan se den skriftlige beretning på 
etf.dk. Efterflg tid til spørgsmål 

• Beretningen enstemmigt godkendt. 
 
4. Godkendelse af regnskab for 2021  
Afspejler regnskabet arbejdet og aktiviteterne i kalenderåret 2021?  

• Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
5. Oplæg fra Etf’s formand Tina Nør Langager 
Vi ser frem mod REP22 

• Hvilken retning skal vi sammen i ETF? 

• Faglighed, Samfund, Vilkår; Behov for fokus på fagforeningens kerneopgaver (vilkår) og 
understøtte stærk faglighed med engagement i samfundet. Medlemsrelevant og samtidig tage 
samfundsansvar. 

• Vigtig at bruge TR til at få indflydelse. 
Kommentar fra medlemmerne: 

• Behov for at se på arbejdsvilkår fremadrettet grundet rekrutteringsproblemer udfordrer 
arbejdsvilkår.  
 

Pause 
 
6. Region Midt-Nords handleplan for det kommende år 

Bestyrelsen fremlægger planer for bestyrelsens arbejde det næste år 

• Handleplanen enstemmigt godkendt. 

 

Debat i grupper 

• Arbejde videre med Hvidbogen -hvordan får vi det til at leve ude i praksis. Evt. dele erfaringer 

• ADL-I fokus på hvordan vi anvender det i praksis. 

• Hvordan kan man understøtte nyuddannede som kommer ud i ene-stillinger 



• Det er nogle år siden nogle af os gik på skolerne -hvad er det nye? Nye paradigmer? 

• Hvordan kan man gå sammen med de andre faglige organisationer så det ikke bliver ”fagkrig”. 
Vores kolleger kommer fra mange forskellige faggrupper. Vi repræsenterer andre faggrupper 
og de repræsenterer os. Bedre samarbejde. 

 

Pause 
 
 
7.  Forslag til rammebudget for 2023 samt revideret budget for 2022 
 
Afspejler budgettet forventede muligheder og rammer for arbejde og aktiviteter i kalenderårene 2022 
og 2023? 

• Budgettet enstemmig godkendt 

 

 
8. Valg af suppleanter til Etf’s Repræsentantskab for perioden april 2020 -april 2023 
 
Repræsentantskabet er Ergoterapeutforeningens øverste myndighed, hvor overordnede beslutninger 
om foreningens fokusområde, økonomi og vedtægter træffes. De valgte repræsentanter forventes at 
deltage i Rep22 den 19.-20.11 2022, samt evt. ekstraordinære repræsentantskaber i perioden. 
Repræsentanterne holdes løbende orienteret om foreningens udvikling.  
Vi fik ved sidste generalforsamling valgt 27 repræsentanter samt 2 suppleanter. Vi skal have valgt lige 
så mange suppleanter som ordinære medlemmer. 
Forsamlingen godkendte at man er valgt i den rækkefølge man var skrevet op. 
Følgende valgt: 

• Ea Damgaard 

• Anette Bundgaard 

• Heidi Hoffmann Bedsted 

• Heidi Juul Svenstrup 

• Kathrine Svenningsen 

• Tanja Dalgaard 

• Gitte Andersen 

• Lisbeth Jensen 

• Bente Kjærsgaard 
 
9. Indkomne forslag  
 
Alle medlemmer har mulighed for at komme med forslag inden mødet, som generalforsamlingen skal 
tage stilling til.  

• Ingen indkomne forslag 
 
10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for to år samt to suppleanter 
 
Alle medlemmer kan stille op  
På valg fra den nuværende bestyrelse er:  
 



Lone Lassen - genopstiller 

Janni Linde Hansen - genopstiller 

Stine Lindsten - genopstiller 

Helle Bak Christensen - genopstiller 

Monica Ekström – genopstiller  

• Alle genvalgt uden modkandidater 

 
Suppleanter. Vælges for 1 år 

Følgende valgt: 

Tanja Dalgaard 

Kathrine Svenningsen 

 

 
11. Valg af økonomiske kontrollant. Èn for to år 
 
Alle medlemmer kan stille op  
På valg er den nuværende økonomiske kontrollant:  
 
Karen Boldreel – genopstiller 

• Genvalgt uden modkandidat 
 
12. Evt. og tak for i aften  

• Reklame for Ergo 22 
 


