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2.1 Holdningspapirer i Danske Fysioterapeuter 

 
Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter brugen af og behovet for holdningspapirer.  

 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen opfordres til at drøfte de forskellige former for politiske papirer set i lyset af 

medlemmernes behov, hovedbestyrelsens behov, omverdenens efterspørgsel på holdninger 

fra foreningen og den grundlæggende opfattelse af at foreningens interessevaretagelse bygger 

på mandat. 

Hierarkiet mellem papirerne tager sit afsæt i hvem der har vedtaget dem – hvor 

repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. 

For oversigt over eksisterende politikker og holdningspapirer se https://www.fysio.dk/om-

os/det-mener-vi  

 

2.2 Lukket punkt 

 

 

2.3 HK Overenskomst 

Eftersendes. 

 

2.4 Lukket punkt 

 

 

  

2.5 Kommissorium for referencegruppe vedrørende vilkår for 

foreningsarbejde 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 

https://www.fysio.dk/om-os/det-mener-vi
https://www.fysio.dk/om-os/det-mener-vi
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• giver in-put til kommissorium for referencegruppe vedrørende vilkår for 

foreningsarbejde. 

• godkender nedsættelse af referencegruppe. 

• udpeger formand. 

 

Resumé: 

Undervejs i arbejdet med eftersyn af den politiske struktur har spørgsmålet om vilkår for 

foreningsarbejde været drøftet. Baggrunden for dette er, at arbejdet med eftersyn af den 

politiske struktur har til formål er at vurdere og komme med anbefalinger i forhold til at sikre 

en fremtidig struktur, som understøtter Danske Fysioterapeuters strategiske ambition om, at 

flere medlemmerne skal være aktive og involveret i fællesskabets aktiviteter.  

Der er i Danske Fysioterapeuter udpræget tradition for, at foreningsarbejde foregår i 

dagtimerne. Historisk har det kunnet lade sig gøre, fordi offentlige arbejdsgivere gav 

medarbejderne fri med løn til foreningsarbejde, og fordi Danske Fysioterapeuter på 

kollektivets vegne har kompenseret selvstændige for tab af indtægt. I dag er det imidlertid de 

færreste arbejdspladser, som giver fri til foreningsarbejde, og samlet set er Danske 

Fysioterapeuters udgifter til kompensation derfor stille og roligt vokset.  

Hovedbestyrelsen ønsker på den baggrund en drøftelse af vilkår for deltagelse i 

foreningsarbejde, idet hovedbestyrelsen anerkender, at det er et spørgsmål, som indeholder 

dilemmaer. 

Med henblik på at sikre hovedbestyrelsen et solidt grundlag for diskussion af og endelig 

stillingtagen til vilkår for foreningsarbejde nedsætter hovedbestyrelsen en referencegruppe 

bestående af aktuelt aktive og endnu ikke aktive medlemmer.  

 

2.6 Lukket punkt 

 

2.7 Faldende antal ansøgere til fysioterapi 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter udviklingen i optaget på fysioterapiuddannelserne herunder betydningen af de 

skærpede optagelseskrav. 

Resumé: 
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1.135 unge mennesker fik den 28. august besked om, at de er optaget på 

fysioterapeutuddannelsen. Der er tale om et fald på 15% siden 2016.  

Hovedbestyrelsen opfordres til at drøfte mulige forklaringer og implikationer.  

Til at perspektivere drøftelserne og give en historisk rids vil punktet blive indledt med et 

mundtlig indlæg ved formanden for Uddannelsesledernetværket, Dorte Drachmann.  

 

2.8 Lukket punkt 

 

3 Sager til orientering 

 

3.1 Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde 2020 – 

gennemgang af materiale 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• gennemgår materiale til repræsentantskabsmødet 2020. 

 

Resumé: 

Alt materiale til repræsentantskabsmødet 2020 er udsendt via FirstAgenda. På mødet 

gennemgås materialet, med særligt fokus på:  

• Pkt. 2a om ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 2021 

• Pkt. 4.1 forslag om Ændring af vedtægterne for Konfliktfond A 

• Pkt. 4.2 forslag om mandat til at foretage ændringer i kommissoriet for Danske 

Fysioterapeuters solidaritetsfond  

• Pkt. 4.2 forslag om faglige standarder for kurser og efteruddannelse 

 

3.2 Danske Fysioterapeuters investeringer 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 
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• tager status vedrørende Danske Fysioterapeuters investeringer til efterretning. 

 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuters formue er samlet i fire depoter: Danske Fysioterapeuter, Fond A, 

Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling samt 

Erhvervsudviklingspuljen.  

Formuen er investeret og forvaltes af Nykredit Asset Management. 

Med henblik på at give hovedbestyrelsen en status på Danske Fysioterapeuters investeringer 

giver Nykredit på mødet en orientering om udviklingen på de finansielle markeder og herunder 

også Danske Fysioterapeuters investeringer. 

På mødet omdeles en aktuel status på investeringerne. 

 

4 Koordineringspunkter 

 

4.1 Lukket punkt 

 

 

5 Eventuelt 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  
 

  
  


