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Referat af møde i: Dato for møde: 

TR-rådet  18. oktober 2016 
 

For referat: 
 

Dato for referat: 
udarbejdelse: Karen Fischer-Nielsen 2. november 2016 

 

Deltagere: 

Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), 

Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL), Lone Guldbæk Kristensen 

(LGK), og Lise Hansen (LH) (HB) 
 
 

Afbud: Stine Bøgh Pedersen (SBP) 
 
 

Gæst: Mødet (punkt 1, 2 og 3) blev holdt sammen med AMiR-rådet. Herfra deltog: 
Betina Glibstrup, Lisa Jo Andersson, Gertrud Andersen og Sannie Jørgensen 
(sekretariatet) 
 
Kim Schousboe deltog som AMiR-valgt til Repræsentantskabet 
Rikke Dalgaard Vigstrup deltog som TR-valgt til Repræsentantskabet 
 
Tina Lambrecht og Mette Winsløw deltog under punkt 2. 
 
Nicolai Robinson deltog i punkt 4. 
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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Danske Fysioterapeuters strategiplan 2018 
3. Repræsentantskabsmødet 2016 
4. Ny teknik vedr. TR-budgettet 
5. Evt. 

 
 
 

Kirsten Ægidius bød velkommen til mødet, der blev holdt sammen med 
AMiR-rådet. Vi foretog en kort præsentationsrunde. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Danske Fysioterapeuters strategiplan 2018 

Tina Lambrecht og Mette Winsløw deltog i mødet. 
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Baggrunden: Hvert andet år udarbejder Danske Fysioterapeuter en strategiplan for 
foreningens arbejde i de kommende to år. 
Danske Fysioterapeuters formand og hovedbestyrelse (HB) ønskede i den forbindelse 
at invitere en række vigtige interne interessenter og – her iblandt TR- og AMiR-rådene 
– til at afgive deres input til en kommende strategiplan for 2017/2018. Oplæg var 
sendt ud inden mødet. 
 
Efter et kort oplæg fra Tina drøftede deltagerne de tre strategiske bevægelser (1. 
Faget og arbejdsmarkedet. 2. Ordnede forhold på arbejdsmarkedet. 3. Rekruttering, 
fastholdelse og medlemspleje) i grupper. 
 
Konklusion 
Resultatet af gruppedrøftelserne skrives sammen og indgår i hovedbestyrelsens 
videre arbejde med strategien. 

 
3. Repræsentantskabsmødet 2016 

Kirsten indledte med at sætte rammerne for drøftelsen. Især lægges der op til, at der 
skal gives tid til dem, der ikke sidder som repræsentanter og derfor ikke har andre 
fora at drøfte emner og forslag i.  
 
Beretningen. Emner, der blev drøftet: 

 Løn, realløn, decentralt lønsystem, overenskomst på det private 
arbejdsmarked 

 Arbejdsmiljøet er ikke så synligt 

 TR-på det private område 

 Forhandlingsfælleskabet 

 Organisationsprocenten 
 

Forslag til ændringer af love og kollegiale vedtægter. De to forslag blev drøftet kort: 

 Formanden for Fysioterapeut Studerende Landsråd bliver observatør i HB 

 Repræsentantskabet øges med fem medlemmer 
 

Forslag til Beslutning. Især blev følgende forslag drøftet: 

 Forslag nr. 4. Revision af politik for ledelse 

 Forslag nr. 8. Takster for frikøb af politisk valgte 

 Forslag nr. 10 og 11: Kliniske undervisere (lektorbedømmelse, ensartethed i 
løn- og ansættelsesvilkår og rammer) 

 Forslag nr. 12 Involvering/forpligtelse af repræsentanter i deres valgperiode  

 Forslag nr. 13 Oprettelse af innovationspulje/ forslag nr. 14 Ressourcer til 
forskning på nicheområder. 

 Forslag nr. 15 Organisatorisk karrierevej 
 

Forslag til drøftelse 

 Forslag nr. 1 Mere medlemsinddragelse og mere medlemsindflydelse 

 Forslag nr. 2 Oprettelse af arbejdsgiverforening for praktiserende 
fysioterapeuter 



 
 

 

3 
 

 
Konklusion 
Således inspireret bidrager hver repræsentant til diskussionerne på 
Repræsentantskabsmødet efter behov og interesse.  
 

4. Ny teknik vedr. TR-budgettet (TR-rådet alene) 
Sekretariatet har udarbejdet en ny model for udregning af budget for TR-området. 
Dette ud fra et ønske om, at udgifterne til udvikling og afvikling af TR-aktiviteterne 
løbende og automatisk følger udviklingen i AKUT-indtægterne – samt sikrer at 
sammenhængen mellem AKUT-regnskabet og TR-aktiviteterne bliver tydelig. Den 
nye model er parallel med Ergoterapeutforeningens model. 
Notat var udsendt før mødet. 
Nicolai Robinson deltog under dette punkt. 
 
Efter en kort indledning drøftede TR-rådet modellen.   
 
Konklusion 
Sekretariatet lover, at sende en oversigt over AKUT-indtægter og budget til TR-
aktiviteter ud en gang om året (KFN). I øvrigt vedlægges notatet referatet. 

 
 
5. Eventuelt 

Det var planlagt, at planlægningsgruppen for Årskonferencen 2017 skulle mødes for at 
aftale datoer og evt. emne. Desværre var der sket flere misforståelser, så mødet bliver 
i stedet den 8. november i Middelfart. Inden dette møde sender KFN en doodle ud 
ang. datoer for Årskonferencen 2017. 

 
Kommende møder 

 

8. november: Kirsten, Kirsten og Lene mødes i Middelfart ang. Årskonference 2017 
5. december: Temadag om TR-rådets funktion i fremtiden 

 
Øvrige emner: Møde med lederrådet 

 
Evaluering af mødet 

Godt møde med tid til gode drøftelser og input til strategier. TR-rådet (og AMiR-rådet) 
var glade for at være blevet involveret i foreningens arbejde med strategiplanerne. 

 Ærgerligt med misforståelserne omkring årskonferencen. 
 
Indstilling til HB 
 
Det indstilles, at referatet inkl. notatet til ny teknik vedr. TR-budgettet tages til efterretning 


