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Dagsorden 

Dagsorden den 6. april 2022: 

 

1. Evaluering af formandsvalg 2022 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• evaluerer formandsvalget 2022. 
 

Resumé: 

Efter formandsvalgets afslutning skal hovedbestyrelsen evaluere på valgets gennemførsel. Evalueringen 

foregår som en mundtlig drøftelse i hovedbestyrelsen på baggrund af de opsatte rammer, gennemførte 

aktiviteter og erfaringer med valget i øvrigt. Dette med henblik på at justere i forhold til kommende 

formandsvalg. 

Nedenstående bør berøres:  

• Valgperioden længde 

• Stemmeprocenten  

• Valgmøderne 

• Kommunikation til og med medlemmerne 

• Kandidaternes oplevelse af valgkampen og herunder samarbejdet med sekretariatet 

• Anvendelse af maillister 

Der er udarbejdet et notat (bilag 1) som støtte til evaluering ift. ovenstående punkter. Som del af notatet er 

henvisninger til øvrigt relevant bilagsmateriale, som kan bruges som baggrund for evalueringen. 

 

2. Den gode ramme for HB arbejdet 

Sagen vil blive eftersendt. 
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Dagsorden den 7. april 2022:  

 

1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 

2 Sager til diskussion / beslutning 

2.1 Ny konstituering i HB 
2.2 Repræsentantskabsmøde 2022 – overordnet ramme 
2.3 Lukket punkt 
2.4 Honorering af politisk valgte 
2.5 Budget for TR-området 2022 og fremover 
2.6 Godkendelse af proces for ny indholds- og kommunikationsstrategi 
2.7 DFys deltagelse i WP generalforsamling og faglige kongres i Dubai 2023 
2.8 Hjælp til ukrainske fysioterapeuter i Danmark 
2.9 Proces for godkendelse af referater 
2.10 Sundhedspolitisk udspil 
 
3 Sager til orientering 
- 
   
 
4 Koordineringspunkter 

4.1 Mødeorientering 
4.2 Rulledagsorden for kommende HB-møder  
 
 
5 Eventuelt 
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2 Sager til diskussion / beslutning 

 

2.1 Ny konstituering i HB 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Konstituerer sig efter det overståede formandsvalg. 

 

Resumé: 

Efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august måned 2021, hvor der blev valgt en ny 

hovedbestyrelse, konstituerede denne sig på mødet d. 29. september 2021.  

Som følge af det netop overståede formands- og regionsformandsvalg er der opstået behov for en ny 

konstituering i hovedbestyrelsen, da en ny formand er født ind i forskellige udvalg. Herudover træder Tine 

Nielsen pr. 1. juli ud af hovedbestyrelsen, når ny regionsformand Line Schiellerup tiltræder. Det efterlader 

flere poster til besættelse.  

Herudover er 1. suppleant Lau Rosborg indsuppleret, da Jeanette Præstegaard sad på en ordinær plads i 

hovedbestyrelsen, og nu er født medlem af denne som formand. 

Da det er forholdsvis kort tid siden, hovedbestyrelsen sidst konstituerede sig, og da der i øvrigt kun er 

omkring et halvt år til det næste repræsentantskabsmøde, lægges der op til en så lille rokade som muligt 

for at sikre kontinuitet i hovedbestyrelsens arbejde.  

Det indstilles derfor at hovedbestyrelsen udpeger til de ledige poster og i øvrigt godkender nedenstående: 

• Næstformand for Danske Fysioterapeuter.  

o Brian Errebo-Jensen genindtræder som næstformand, efter han har vikarieret som 

formand.  

Eksterne udvalg mv. 

• Professionshøjskolen Metropol (København) fysioterapeutuddannelsen, uddannelsesudvalget.  

o Line Schiellerup indtræder på posten efter Tine Nielsen. 

• Professionshøjskolen UCC (Nordsjælland), Fysioterapeutuddannelsen, uddannelsesudvalget.  

o Line Schiellerup indtræder på posten efter Tine Nielsen. 

• Bestyrelsen i ”de 3” i AC 

o Jeanette Præstegaard indtræder som Danske Fysioterapeuters repræsentant 

• Pensionskassen for sundhedsfaglige (HB godkendte dette på seneste HBM) 

o Jeanette Præstegaard indtræder som Danske Fysioterapeuters repræsentant.  
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o Gitte Nørgaard fortsætter som suppleant.  

Internt 

• UFLO 

o Formand for Danske Fysioterapeuter er formand for udvalget. Jeanette Præstegaard 

indtræder derfor som formand. Stine Bøgh Pedersen og Katja Milling Knudsen fortsætter 

som udpegede fra HB. 

• Tillidsrepræsentantrådet 

o Jeanette Præstegaard har hidtil siddet som hovedbestyrelsens repræsentant. Det foreslås, 

at hovedbestyrelsen udpeger en ny repræsentant. 

• UP 

o Formand for Danske Fysioterapeuter er formand for udvalget. Jeanette Præstegaard 

indtræder derfor som formand. Fra hovedbestyrelsen sidder i dag, udover Jeanette, Brian 

Errebo-Jensen og Sanne Jensen. Brian Errebo-Jensen og Sanne Jensen fortsætter som 

udpegede fra HB til UP. 

• Forhandlingsudvalg vedr. interne overenskomster for de ansatte i Danske Fysioterapeuter 

o Det foreslås, at Jeanette Præstegaard indtræder som formand for udvalget. Der skal vælges 

en ny HB-repræsentant i stedet for Tine Nielsen. 

• Koordineringsudvalget mellem hovedbestyrelsen og bestyrelsen i DSF  

o Hovedbestyrelsen har tre pladser. Det foreslås, at Jeanette Præstegaard udpeges til 

udvalget. Herudover foreslås det, at Tine Hasselbrinck Madsen fortsætter i udvalget, og at 

hovedbestyrelsen udpeger et nyt medlem i stedet for Tine Nielsen. 

 

2.2 Repræsentantskabsmøde 2022 - overordnet ramme 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Godkender 

o Indkaldelse 

o Vejledende tidsplan 

o Plan for streaming af mødet 

 

• Tager opfølgning på beslutninger fra seneste REP til efterretning. 

• Supplerer og godkender foreløbig oversigt over egne beslutningspunkter.  

Resumé: 

Så er vi i gang med forberedelserne til repræsentantskabsmøde 2022. 

Mødet afholdes på Hotel Sinatur Storebælt i dagene fredag den 28. til lørdag den 29. oktober 2022.  
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Hovedbestyrelsen havde på seneste møde første drøftelse af budget og skal på dette møde forholde sig til 

den overordnede ramme: indkaldelse, vejledende tidsplan, streaming fra mødet, opfølgning på punkter fra 

REP 2020 samt oversigt over egne beslutningspunkter til REP 2022. 

På kommende møde i maj vil hovedbestyrelsen skulle: 

• Godkende tale- og afstemningssystem 

• Drøfte første udkast til budget 

• Drøfte første drøftelse af egne punkter 

• Give in-put til den skriftlige beretning 

 

2.3 Lukket punkt 

 

2.4 Honorering af politisk valgte 

Sagen vil blive eftersendt. 

 

2.5 Budget for TR-området 2022 og fremover 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• bevilliger en forøgelse af budgettet til TR-området med kr. 435.000 med virkning fra 2022 og frem. 

Resumé: 

På HB-møderne den 22. april 2021 og den 7. juni 2021 behandlede hovedbestyrelsen ansøgninger fra TR-

rådet om forhøjelse af budgettet til TR-området.  

På det seneste møde traf hovedbestyrelsen beslutning om en forøgelse af budgettet til TR-området på kr. 

400.000. Hovedbestyrelsen bad i den forbindelse TR-rådet om at se på den samlede økonomi og aktiviteter 

i forbindelse med revisionen af TR-området, så der kunne gives et bedre grundlag at træffe beslutning om 

TR-budgettet på. 

På den baggrund fremlægges her en gennemgang til resultatet af revisionen af TR-området, jf. bilag 2. 

Der fremlægges tillige på TR-rådets vegne en motiveret ansøgning om yderligere forøgelse af budgettet til 

TR-området på kr. 435.000. Baggrunden for TR-rådets ansøgning er særligt: 

• Stigende udgifter til TR-området som følge af flere valgte tillidsrepræsentanter og flere penge til 

frikøb 

• Et fortsat ønske om mulighed for at afholde en 2-dages årskonference 



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i 
Danske Fysioterapeuter den 
6. – 7. april 2022 
 

• Mulighed for et årligt udviklingsseminar for medlemmerne af TR-rådet 

 

2.6 Godkendelse af proces for ny indholds- og kommunikationsstrategi 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og godkender proces for ny indholds- og kommunikationsstrategi. 

 

Resumé: 

Der er behov for at udarbejde en ny indholds- og kommunikationsstrategi af flere grunde. Dels vil være 

med til at sikre udmøntning af beslutningen på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2021 om, at 

foreningen skal have en proaktiv mediestrategi samt bidrage til målsætning om at styrke fællesskabet og 

bringe foreningen tættere på medlemmerne og medlemmerne tættere på hinanden. Dels vil det fremme 

en datadrevet tilgang til kommunikationen og relevansen af budskaberne som del af indsatsen for at 

rekruttere og fastholde medlemmer i foreningen.  

De overordnede formål med en ny indholds- og kommunikationsstrategi er, at de ydelser og services, 

foreningen tilbyder, svarer til medlemmernes efterspørgsel samtidig med, at foreningens kommunikation 

til medlemmerne bliver oplevet som relevant, vedkommende og rettidig.  

Det betyder: 

- At det enkelte medlem oplever, at kommunikation fra Danske Fysioterapeuter er relevant, kommer 
rettidigt og ad de rigtige kanaler. 

- At medlemmerne har mulighed for at gå i dialog med hinanden. 
- At de ressourcer, foreningen bruger på at kommunikere, bliver anvendt til størst muligt gavn for 

medlemmerne og fællesskabet. 
- At værdien af fysioterapi og fysioterapeuters behandlinger kommunikeres tydeligt til omverdenen.  

 
Der lægges op til en proces i tre faser: en data- og vidensindsamlingsfase efterfulgt af en analysefase som 

skal munde ud i konkrete anbefalinger til ny indholds- og kommunikationsstrategi. Hovedbestyrelsen vil 

blive inddraget midtvejs i processen og få lejlighed til at drøfte budskaber og fokus i kommunikationen fra 

foreningen til medlemmerne og omverdenen.  

For at skabe det bedste og mest holdbare afsæt for arbejdet lægges der op til, at processen faciliteres af en 

ekstern konsulent med erfaring med medlems- og interessekommunikation i faglige organisationer. Blandt 

andet for at kunne høste erfaringerne med tilsvarende processer i sammenlignelige organisationer samt 

sikre armslængdeprincip i videns- og analysefasen.  
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2.7 DFys deltagelse i WP generalforsamling og faglige kongres i Dubai 

2023 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager stilling til foreningens deltagelse i WP generalforsamling og faglige kongres i Dubai 2023. 

Resumé: 

World Physiotherapy (WP) afholder generalforsamling og faglig kongres i 2023.  

Arrangementer har tidligere været annonceret til afholdelse i Tokyo, men er pga. Covid m.m. flyttet til 

afholdelse i Dubai. Næste faglige kongres er planlagt til afholdelse i Tokyo i 2025. Næste generalforsamling 

er planlagt til afholdelse i 2027. Lokationen kendes ikke på nuværende tidspunkt.  

WP havde i 2020 planlagt en faglig kongres til afholdelse i Dubai. Denne blev pga. Covid ændret til virtuel 

afholdelse.   

Danske Fysioterapeuter besluttede i 2019 sammen med en række vestlige lande ikke at deltage med 

henvisning til problematiske forhold i De Forenede Arabiske Emirater omkring grundlæggende 

menneskerettigheder:  

• https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2019/nej-til-verdenskongres-i-dubai  

• https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/dubai-kongres-svensk-sosterorganisation  

• https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/hb-okay-at-deltage-i-verdenskongres  

Hovedbestyrelsen skal på mødet tage stilling til, hvorledes Danske Fysioterapeuter skal forholde sig til 

deltagelse i hhv. generalforsamling og faglig kongres i Dubai i 2023.  

Brian Errebo-Jensen har forud for HB mødet deltager i nordisk formandsmøde og vil på mødet give en 

status på de øvrige nordiske landes stillingtagen til deltagelse. 

 

2.8 Hjælp til ukrainske fysioterapeuter i Danmark 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• beslutter ramme for hjælp til ukrainske fysioterapeuter i Danmark. 

 

 

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2019/nej-til-verdenskongres-i-dubai
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/dubai-kongres-svensk-sosterorganisation
https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/hb-okay-at-deltage-i-verdenskongres
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Resumé: 

Danske Fysioterapeuter modtog i begyndelsen af marts en henvendelse fra den europæiske region under 

World Physiotherapy om støtte til ukrainske fysioterapeuter på flugt fra Krigen i Ukraine. Støtten kunne 

gives ved, at man som stedlige fysioterapeutforeningen i et værtsland for ukrainske fysioterapeuter på flugt 

kunne stille sin medlemsservice til rådighed for disse under opholdet i værtslandet.  

Sekretariatet har rettet henvendelse til den ukrainske fysioterapeutforening og videregivet 

kontaktoplysninger på DFys med henblik på, at disse formidles til fysioterapeuter på flugt. Den ukrainske 

fysioterapeutforening har ikke i skrivende stund responderet.  

Hovedbestyrelsen skal på mødet godkende den foreslåede ramme for hjælp til ukrainske fysioterapeuter i 

DK. 

 

2.9 Proces for godkendelse af referater 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender forslag til proces for godkendelse af referater.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen blev på seneste HBM orienteret om, at der måske er lidt usikkerhed om, hvorledes 

referater fra HBM godkendes.  

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et forslag proces for godkendelse. Der er tale om en 

revideret tekst i hovedbestyrelsens forretningsorden.  

Forslaget fremlægges til godkendelse.  

 

Forslag: 

• Sekretariatet udarbejder beslutningsreferat, der skal indeholde kort omtale af de behandlede 
punkter (det i dagsordenen anførte) samt de beslutninger, der er truffet af hovedbestyrelsen. 

• Hvis beslutninger ikke er enstemmige, anføres dette. 

• Mødelederen konkluderer efter hvert punkt.  

• Der er mulighed for afgivelse af mindretalsudtalelse på selve mødet. Hvis der afgives 
mindretalsudtalelse, skal denne afleveres og læses op i mødet. 

• De i referatet skrevne sagsfremstillinger, som administrativ formuleres i sekretariatet, kan rettes, 
hvis et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmer indsender indsigelser herom, eller hvis der fra 
hovedbestyrelsen gøres opmærksom på formelle fejl eller misforståelser. 
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• Derudover kan et hovedbestyrelsesmedlem bede om, at indsigelsen forelægges til drøftelse på 
førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 

• Referatet skal udsendes til godkendelse senest 14 dage efter mødet. 

• Hovedbestyrelsen har otte hverdage til at sende kommentarer til referatet. Kommentarer sendes 
cc. til hele hovedbestyrelsen til orientering. Hovedbestyrelsen kommenterer med cc. til alle, 
såfremt de vurderer, at kommentarer fra andre ikke er retvisende.  

• Redaktionelle kommentarer indføjes umiddelbart i referatet af sekretariatet, hvorefter referatet er 
godkendt og overføres til First Agenda til underskrift.  

• Sekretariatet kan udsende referatet til fornyet godkendelse, såfremt der er tale om omfangsrige 
kommentarer til et eller flere punkter, eller der er tale om kommentarer, som vurderes at ændre 
væsentligt på indholdet af det først skrevne.  

• Efter godkendelse af referatet lægges det på foreningens hjemmeside 
(med udeladelse af fortrolige sager og personsager). 

• Repræsentanter og øvrige regionsbestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter tilsendes referatet 
elektronisk. 

 

2.10 sundhedspolitisk udspil 

Sagen vil blive eftersendt. 

 

 

4 Koordineringspunkter 

 

 

5 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 


