
 

 

 

REFERAT 

Generalforsamling for EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv 

Mandag den 27. maj 2019 kl. 17.15 – 18.30 i Huset, Middelfart 

 
1. Valg af referent og mødeleder 
Dirigent; Anni Bruun Søndergaard, som indledningsvist konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og bilag er udsendt.  
Referent; Annette Læssøe. 
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning  
Formand Alice Ichikawa præsenterer bestyrelsens beretning og denne godkendes. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
Anna Ravn gennemgår indtægter og udgifter og kan konstatere, at regnskabet næsten balancerer budgettet når samtlige af årets  
udgifter indregnes. Af betydning for balancen kan nævnes et overskud fra ergonomiseminar 2018, kontingent fra de 130 medlemmer 
på 200 kr. samt tilskud fra ETF. Anna gør opmærksom på, at ETF er behjælpelige med regnskabet i det daglige, hvilket er en vigtig 
hjælp. Regnskabet godkendes.  
4. Indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag.  
5. Fremlæggelse og godkendelse af handlingsplan for kommende år  
Annette Læssøe fremlagde bestyrelsens forslag til handleplan 2019-20. I forbindelse med temadag om undersøgelsesredskaber drøftes 
problematikken med at redskaber, som er udviklet internationalt skal oversættes og valideres i DK og der skal betales licens. WRI og 
WEIS findes på ETF´s hjemmeside og der er tidl. afholdt en temadag med Susanne Rosenkvist. Lotte Lagoni nævner, at Karolinska laver 
kliniske retningslinjer på beskæftigelsesområdet.  
ETF kan bede selskabet om hjælp til at finde indput til høringssvar. Marianne Graae nævner, at hun gerne stiller sig til rådighed i 
spørgsmål om arbejdsmiljølovgivning.  
Lotte Lagoni opfordrer til, at man inviterer kollegaer og interessenter med til temadage og konferencen.  
Handlingsplanen blev godkendt.  
6. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er 200 kr. pr. år. Det besluttes.  
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år  
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Anna Ravn fremlægger budget for 2019 i henhold til det udsendte.  
Der stilles spørgsmål til hvor mange ressourcer, der bruges på hjemmeside i forhold til hvor mange, der bruger den. Dette tages 

til efterretning. Lotte Lagoni opfordrer til at bestyrelsen bruger ressourcer på udvikling for at kunne drive andres udvikling og gør 
særligt opmærksom på konference om rehabilitering i Århus i sept. 2020.  
Budgettet godkendes.  
8. valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter 
Den siddende bestyrelse oplistes; Alice Ichikawa (formand)modtager ikke genvalg, Annette Læssøe modtager genvalg, Anna Ravn 
modtager genvalg. Louise Jensen og Jytte Tolstrup er ikke på valg. Anni Bruun Søndergaard har afløst Vibeke, som stoppede og Cecilie 
Høegh Langvad er suppleant. Da Anni nu stopper, indtræder Cecilie i hendes sted.  
Annette Læssøe og Anna Ravn blev genvalgt og Sofia Poulsen, Århus kommune, blev valgt til at være suppleant.  
Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer, som kunne tænke sig at bidrage til arbejdet i selskabet, kontakter bestyrelsen.  
9. Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant  
Marianne Graae genvælges som økonomisk kontrollant. Den økonomiske kontrollant skal berigtige at bilag osv. svarer til selskabets 
aktiviteter  
10. Eventuelt 
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