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ULA
Standardvedtægter for fagforum, faggrupper og fraktioner inden for Danske
Fysioterapeuter.
Nedenstående standardvedtægter er gældende for alle fagfora, faggrupper og fraktioner i Danske
Fysioterapeuter, og de anførte §§ skal betragtes som minimumskrav til indhold af vedtægter for
en godkendelse i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.
Angående fagfora og faggrupper er det hovedbestyrelsens hensigt, at fagfora i større grad
inddrages i DFs arbejde for faglig ud vikling. Her tænkes f.eks. på tættere tilknytning til DFs
arbejde med kvalitetsudvikling og dokumentation. Desuden større inddragelse i udviklingen af
specialistordning og i uddannelsespolitiske spørgsmål.
En faggruppe vil af DF blive inddraget som ressourcegruppe i faglig spørgsmål, der vedrører
deres fagområde.

Definitioner:
Ved et fagforum forstås en landsdækkende sammenslutning af fysioterapeuter med interesse for
et bredt fysioterapeutisk arbejdsområde eller et bredt fagfelt.
Ved en faggruppe forstås en landsdækkende sammenslutning af fysioterapeuter med interesse for
en behandlingsmetode eller et mere fagligt afgrænset område, der ikke er dækket af et fagforum.
Ved en fraktion forstås en landsdækkende sammenslutning af fysioterapeuter med samme
overenskomstmæssige stillingskategori.
§ 1: Navn.
For fagforum skal der indgå benævnelsen fagforum. For faggrupper og fraktioner godkendt efter
juni 2001 skal der indgå hhv. benævnelsen faggruppe og fraktion. Navn for hhv. fagfora,
faggrupper og fraktioner skal signalere, at der er tale om en sammenslutning under Danske
Fysioterapeuter.
Eksempelvis Danske Fysioterapeuters fagforum/faggruppe/fraktion for ………………… eller
……………………fagforum/faggruppe/fraktion med undertitlen et fagforum/faggruppe/fraktion
under Danske Fysioterapeuter.
§ 2: Formål.
Fagforas og faggruppers formål skal være i overensstemmelse med følgende rammebeskrivelse:
arbejde for faglig udvikling, udvikling af uddannelse, kvalitetsudvikling, dokumentation og
forskning.
Fraktioners formål skal være i overensstemmelse med følgende rammebeskrivelse:
medvirke til at forbedre gruppens løn- og ansættelsesvilkår.

§ 3: Medlemskab.
Som medlemmer af fagforum/faggruppen/fraktionen kan kun optages medlemmer af Danske
Fysioterapeuter.
Ophør af medlemskab sker ved udmeldelse, (angiv evt. om skriftligt, til hvem og tidsterminer)
kontingentrestance i x antal måneder samt eksklusion grundet overtrædelse af
fagforums/faggruppens/fraktionens vedtægter.
Eksklusion kan indankes for Danske Fysioterapeuter.
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§ 4: Kontingent og regnskab.
Kan også anføres under generalforsamling.
Kontingent til fagforum/faggruppen/fraktionen fastsættes ved den årlige generalforsamling.
Angiv også tidsperiode for regnskabsåret.
§ 5: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er fagforums/faggruppens/fraktionens højeste myndighed.
Der skal angives nærmere regler vedrørende indkaldelse, beslutningsdygtighed,
afstemningsregler, dagsorden for generalforsamling mv.
§ 6: Ekstraordinær generalforsamling.
Der skal angives nærmere regler for indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling.
§ 7: Bestyrelse.
Der skal angives nærmere regler vedrørende sammensætning, valg af bestyrelsesmedlemmer
inkl. valgperiode.
§ 8: Vedtægtsændringer.
Der skal være regler herfor.
Eksempelvis at fagforums/faggruppens/fraktionens vedtægter alene kan ændres af
generalforsamlingen, og at vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer
for.
Kan også anføres under generalforsamling.
§ 9: Andre organisationer.
Fagforum/faggruppen/fraktionen kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk
organisation uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter.
§ 10: Danske Fysioterapeuters fagblad.
Fagforum/faggruppen/fraktionen kan benytte Danske Fysioterapeuters fagblad i henhold til de til
enhver tid gældende retningslinier herfor.
§ 11: Øvrige rettigheder og pligter.
Fagforum/faggruppen/fraktionen er pligtige at overholde Danske Fysioterapeuters love,
kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for
foreningens formål.
I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1.4:
”De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra DFs hovedbestyrelse
forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have
betydning for standen, dvs. sager af faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen samt sager
af økonomisk int eresse (arbejds- og lønvilkår)”.
Specielt for fagfora og faggrupper er gældende, at de ikke kan tildele nogen form for
specialistgodkendelse og lignende, men inddrages i DFs arbejde for evt. etablering af en af
Danske Fysioterapeuter godkendt specialistordning inden for deres område.
Fagfora og faggrupper forpligter sig til af afpasse deres formål og virke i forhold til evt.
specialistordning og lignende inden for deres område.
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I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters love § 10 og 11 (for fagforum)/ § 10 for faggruppen
og § 8 og 9 for fraktionen.
§ 12: Nedlæggelse.
Der skal være regler herfor. Eksempelvis at fagforum/faggruppen/fraktionen kan nedlægges
såfremt det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de fremmødte og en
efterfølgende skriftlig urafstemning blandt de stemmeberettigede tilslutter sig dette med ¾
flertal.
Fagforum/faggruppen/fraktionen kan nedlægges af Danske Fysioterapeuter, såfremt den ikke
opfylder Danske Fysioterapeuters vedtægter for fagfora, faggrupper og fraktioner.
Der kan medtages bestemmelser om anvendelse af eventuel overskydende kapital i forbindelse
med nedlæggelse.

Godkendt på hovedbestyrelsens møde den 22. august 2001, som være gældende for nye fagfora,
faggrupper og fraktioner.

