
 

Vedtægter for AMPS Fagligt Netværk i Ergoterapeutforeningen  

 

§ 1 Det faglige netværks navn er AMPS Fagligt Netværk i Ergoterapeutforeningen.  

Det faglige netværk er oprettet i henhold til Etf´s vedtægter § 18.  

§ 2 Det faglige netværk af AMPS-interesserede ergoterapeuter er et landsdækken-
de fagligt netværk for ergoterapeuter, der er organiseret i Etf, og som arbejder 

med AMPS eller er interesserede i AMPS-området.  

 

FORMÅL  

§ 3 Gruppens formål er:  

 At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse i brugen af AMPS og 

OTIPM.  

 At medvirke til ergoterapiens udvikling og fremme af dokumentation.  

 At bistå Etf vedr. spørgsmål indenfor gruppens område. 
 

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN:  

Stk. 1. Generalforsamlingen er AMPS Fagligt Netværk i Etf´s højeste myndighed.  

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel 
og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres på www.etf.dk. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til 

bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.  

Stk. 4. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 
1/3 af medlemmerne eller et simpelt flertal i bestyrelsen forlanger det. Den eks-

traordinære generalforsamling skal indkaldes senest 3 uger efter krav er fremsat 
og med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelse annon-

ceres på www.etf.dk.  

Stk. 5. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og hvis årets kontingent er 
betalt.  

Stk. 6. Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af referent og ordstyrer  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab  

4. Indkomne forslag  

5. Forslag til og prioritering af det kommende års opgaver 

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Budget for det kommende år  

8. Valg til Bestyrelsen  

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen  

10. Valg af 2 økonomiske kontrollanter  

11. Eventuelt 



  

Stk. 7. Alle valg sker ved simpelt flertal  

Stk. 8. Referatet lægges ud på AMPS Fagligt Netværk i Etf´s hjemmeside.  

 

§ 5 BESTYRELSEN:  

Stk. 1. Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer.  

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.  

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og økonomiansvarlig.  

Stk. 4. Formanden bemyndiges til at tegne AMPS Fagligt Netværk i Etf.  

Stk. 5. Den økonomiansvarlige og formanden er sammen ansvarlige for økonomi-

en i AMPS Fagligt Netværk i Etf.  

 

§ 6 ØKONOMI:  

Stk. 1. Kontingent fastsættes for et år ad gangen.  

Stk. 2. Den økonomiansvarlige bemyndiges til at disponere over AMPS Fagligt 
Netværk i Etf´s midler.  

Stk. 3. Formanden har uafhængig af den økonomiansvarlige bemyndigelse til at 
disponere over AMPS Fagligt Netværk i Etf´s konti.  

Stk. 4. Det faglige netværk skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabs-
aflæggelse og revision. 

 

§ 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER:  

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan kun ske ved 2/3 flertal blandt de stemmebe-

rettigede generalforsamlingsdeltagere.  

 

§ 8 OPLØSNING:  

Stk. 1. AMPS Fagligt Netværk i Etf kan kun opløses, såfremt 2/3 af de på general-
forsamlingen fremmødte stemmer for.  

Stk. 2. Ved opløsning af gruppen overgår evt. overskydende midler til Etf.  

 

 

 

Vedtægterne er sidst revideret og godkendt på generalforsamling d. 14.04.16. 

 

 


