Referat generalforsamling EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv
28.maj 2018, Vejle Center Hotel, Vejle

Deltagere:
Toke Jakob Jensen (Arbejdsmiljø København), Cecilie Høegh Langvad (Aarhus Kommune), Anna Ravn (Anna
Ravn Consult), Karen Lintrup Skjoldager (Jobcenter Sønderborg), Louise Jensen (Kerteminde Kommune),
Dorte Kjærsgaard (BaneDanmark), Mette Bundgaard Jensen (Jobcenter Thisted), Jytte Tolstrup (BFA
Velfærd & Offentlig Administration), Anni Bruun Søndergaard (Ikast-Brande Kommune og Ergotech
Consulting), Lone Rohde (Arbejdsmiljø København), Lisbet Valsgaard (Grundfos), Sidsel Brinch
(Forsorgshjemmet Svenstrupgård), Lotte Lagoni (næstformand EtF), Annette Sandvig (Område
Christiansbjerg, Århus), Annette Læssøe (University College Nordjylland), Alice Ichikawa (Vejen Kommune),
Peter Lych Jensen (Arbejdstilsynet), Vibeke Kolding Søndergaard (Vicuras), Rebecca Ærengren
(Frederikshavn Jobcenter), Anne Gram.

1.Valg af referent og dirigent
Dirigent: Sidsel Brinch
Referent: Alice Ichikawa

2.Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v. Anne Gram
Anne Gram fremlagde beretningen som er sendt ud til deltagerne.
Bestyrelsen har afholdt 3 fysiske møder og tre telefonmøder.
Forslag om at FB- siden ændrer navn og EFS udelades. Dette tages op af bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab v. Anne Gram
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget indkomne forslag.

5. Fremlæggelse og godkendelse af handlingsplan for kommende år:
Anne Gram fremlagde fokusområder for det kommende år. Disse er sendt ud til deltagerne.
Handlingsplanen blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent på 200 kroner årligt fastholdes. Dette blev vedtaget.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
Indtægtsforhold forventes uændret.
Budgettet blev godkendt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen skal bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Anne Gram er på valg – genopstiller ikke
Annette Sandvig er på valg – genopstiller ikke
Herudover er der to ledige pladser fra udtrådte medlemmer af bestyrelsen
Forslag til bestyrelsen:
Annette Læssøe er i øjeblikket suppleant – opstiller til bestyrelsen
Jytte Tolstrup ønsker at opstille til bestyrelsen
Louise Jensen ønsker at opstille til bestyrelsen
Vibeke Kolding Søndergaard - opstiller til bestyrelsen
Anni Bruun Søndergaard – opstiller som suppleant
Cecilie Langvad opstiller som suppleant
Alle blev valgt på de ønskede poster uden afstemning. Et enkelt af de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt
for et år. Det afklares på et bestyrelsesmøde hvem dette er. Generalforsamling godkender at
konstitueringen sker på bestyrelsesmøde.

9. Valg af økonomisk kontrollant
Marianne Graa Hansen fra Arbejdsmiljørådgiverne genopstiller uden at være tilstede. Marianne blev
genvalgt. Vi har i mange år klaret os uden suppleant på posten og fortsætter sådan.

10. Eventuelt

Lotte Lagoni orientererede om ny specialistordning på to niveauer. Det nye er Kompetent Praktiker.
Kompetent Praktiker indebærer at der skal være dokumentation for hvad man har bedrevet. Selskaberne
skal bistå i forhold til hvad man skal kunne. Ordningen svarer til den Danske Fysioterapeuter har.
ERGO´18 er ved at være planlagt. Finder sted i Kolding. Der forventes ca. 600 deltagere. EtF har haft folus
på afbureaukratisering i forhold til selskaberne. Dette indebærer at EtF fx tager sig af regnskaber. EtF
ønsker at trække på de faglige selskaber og være tættere på selskaberne. EtF er repræsenteret på
Folkemødet – stort fokus på psykisk arbejdsmiljø. Ønsker bekendtgørelse på psykisk arbejdsmiljø fra FTF´s
side. EtF har en medlemsbus som kører tidligt om morgenen og tilbage igen til København samme dag. Det
kan være svært at finde overnatning til Folkemødet.

Der er nye arbejdsområder for ergoterapeuter. Forsorgsområdet er et af dem. Der er foreløbig en enkelt
ergoterapeut som arbejder indenfor det felt. Vi er et godt supplement til pædagoger og andre faggrupper
indenfor forsorgsområdet.
Lotte Lagoni oplyser at EtF har det som fokusområde at ergoterapeuter har noget at byde ind med på
sygefraværsområdet ligesom foreningen også har meget fokus på ergoterapi på beskæftigelsesområdet.
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