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2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Hovedbestyrelsens forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• vedtager forretningsordenen.

Resumé:
Ved hver hovedbestyrelsesperiodes start skal hovedbestyrelsen vedtage en forretningsorden. 

Hovedbestyrelsen aktuelle forretningsorden er vedtaget i maj 2022.

Hovedbestyrelsen skal på mødet drøfte og vedtage sin forretningsorden for den kommende periode. 

2.2 Konstituering i hovedbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• konstituerer sig. 

Resumé:

Der er tradition for, at hovedbestyrelsen på første møde efter et repræsentantskabsmøde konstituerer sig 
og udpeger repræsentanter fra sin midte til

• Posten som næstformand jf. forretningsordenens pkt. 1
• Interne råd og udvalg
• Eksterne repræsentationer 
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2.3 Prokura 2023 - 24

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• godkender og underskriver forslag til fuldmagtsforhold / underskriftsberettigede på Danske 
Fysioterapeuters konti.

Resumé:

Forslag til fuldmagtsforhold/underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti rundsendes til 
underskrivelse på mødet. 

Alle konti er i Nykredit Bank. 

2.4 Evaluering af repræsentantskabsmøde 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• evaluerer repræsentantskabsmøde 2022.

Resumé:

HB bedes evaluere repræsentantskabsmøde 2022 og i den forbindelse tilkendegive deres holdninger til:

• Forberedelse af mødet 
• Materiale til mødet
• De fysiske rammer på Hotel Storebælt
• Afvikling af mødet over tre dage blandt andet i sammenhæng med den lange dagsorden
• De tekniske rammer, herunder streaming, talesystem og elektronisk afstemning
• Dirigenten

Videolinket til repræsentantskabsmødet blev klikket på 1.225 gange af i alt 535 unikke personer (IP-
adresser).
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2.5 Opfølgning på repræsentantskabsmøde 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• godkender opfølgning på repræsentantskabsmøde 2022.

Resumé:
På repræsentantskabsmøde der blev afholdt d. 27.-29. oktober 2022, blev der truffet en række 
beslutninger. 

På mødet skal hovedbestyrelsen beslutte, hvordan der følges op på beslutningerne. 

2.6 Status på sundhedsforhandlingerne og vejen til øget indflydelse

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter 

• Input til de kommende sundhedsforhandlinger
• Initiativer til øget interessevaretagelse i forhold til partierne på Christiansborg 

Resumé:

Der lægges op til en drøftelse af perspektiver og veje til indflydelse i forhold til en kommende 
sundhedsaftale og det lovgivningsmæssige arbejde generelt. 

Fysioterapeut og tidligere folketingsmedlem Tanja Lasson kommer og fortæller om sine oplevelser fra tiden 
på Christiansborg. Hun vil give en status på de aktuelle drøftelser om en ny sundhedsaftale samt komme 
med nogle bud på, hvordan Danske Fysioterapeuter bedst muligt kan påvirke forhandlingerne. 
Hovedbestyrelsen vil også få lejlighed til at stille spørgsmål til Tanja Lasson.
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2.7 Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• drøfter og godkender Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter.

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i forbindelse med evaluering af formands- og regionsformandsvalg i foråret 
2022, at der skulle udarbejdes en vejledning vedr. valg og valgkamp i Danske Fysioterapeuter. 

Vejledningen skal adressere de dilemmaer, som blev drøftet i hovedbestyrelsen i forbindelse med 
evaluering. Og vejledningen skal i form og indhold kunne fungere som rettesnor i forhold til rammer og 
vilkår samt adfærd under valgkamp. 

Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Anders Breinholt Nielsen, Kirsten Ægidius og 
Brian Errebo-Jensen. Arbejdsgruppen fik i opdrag at komme med udkast til en sådan vejledning og 
undervejs i sit arbejde inddrage de fire formandskandidater, så disses erfaringer kan indgå.  

Der foreligger nu et udkast til vejledning fra arbejdsgruppen, som forelægges hovedbestyrelsen til drøftelse 
og godkendelse med henblik på at kunne anvendes ved fremtidige valg.  

2.8 Program for HB-konference 2023

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• Godkender udkast til program for HB konference

Resumé:

Hovedbestyrelsens årlige konference er programsat til 30. januar og 1. februar 2022 med efterfølgende 
ordinært hovedbestyrelsesmøde 2. februar. 

Rammerne for konferencedelen er, at hovedbestyrelsen her har mulighed for at fordybe sig i udvalgte 
emner – gerne på baggrund af oplæg eller anden form for input fra inviterede gæster. 

Der er følgende emne på programmet:

• Foreningens prioriterede pejlemærker. Hvordan kan de foldes yderligere ud, og hvordan kan de 
indarbejdes som en del af Danske Fysioterapeuters strategiske ambition
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• Demokrati i Danske Fysioterapeuter. Workshop med henblik på det videre arbejde med 
foreningens politiske struktur 

• Hovedbestyrelsens forretningsorden og aftaler om godt bestyrelsessamarbejde

2.9 Lukket punkt

2.10 Lukket punkt

2.11 HB-temadrøftelse om løn i den offentlige sektor

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• drøfter og tager stilling til Danske Fysioterapeuters holdninger til løn i den offentlige sektor.

Resumé:

Regeringen nedsatte i oktober 2021 en Lønstrukturkomité i kølvandet på sygeplejekonflikten. 
Lønstrukturkomitéen har blandt andet til formål at analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling 
i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer. Komiteen skal fremlægge deres 
rapport inden udgangen af 2022. Rapporten forventes præsenteret i november måned. 

Det indstilles derfor, at hovedbestyrelsen fastlægger sin holdning til spørgsmålet om løn i den offentlige 
sektor og beslutter sin strategiske tilgang til lønspørgsmålet forud for fremlæggelsen af 
Lønstrukturkomiteens rapport.

Teamdrøftelsen læner sig op ad foreningens strategiske ambition, om at være et relevant, handlekraftigt og 
synligt fællesskab for fysioterapeuter. Temadrøftelsen indledes med oplæg ved Jesper Meisner, 
chefforhandler i AC.

Temadrøftelse om løn i den offentlige sektor

Denne temadrøftelse varer 1 time og indeholder to dele. Et indledende oplæg med plads til spørgsmål samt 
en plenumdrøftelse om foreningens Danske holdning til lønspørgsmålet.
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Program for sessionen: 
16.00-16.25 Oplæg ved Jesper Meisner (chefforhandler i AC) om lønstrukturkomiteen og mulighederne for 
at øve indflydelse på løn i den offentlige sektor.

16.25-17.00 Plenumdrøftelse om Danske Fysioterapeuters holdninger til løn i den offentlige sektor samt 
strategi for arbejdet med lønspørgsmålet.

Spørgsmål til refleksion:
• Skal Folketinget blande sig i lønspørgsmål eller bør det alene være arbejdsmarkedets parter, som 

forhandler og aftaler løn?
• Hvordan skal foreningen arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår for fysioterapeuter?
• Hvordan sikrer hovedbestyrelsen en forventningsafstemning ift. medlemmerne på lønspørgsmålet?
• Hvordan skal Danske Fysioterapeuter positionere sig i spørgsmålet om offentlig løn? 
• Skal Danske Fysioterapeuter være mere synlige i lønspørgsmål (internt/eksternt)?
• Hvad er hovedbestyrelsens forventninger til lønforhandlinger på det offentlige område?

3 Sager til orientering

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt
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