Beslutningsreferat – repræsentantskabsmøde 2010.
Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt
således:
Tid:

Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010.

Sted:

Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. 5800 Nyborg
Dagsorden:
1. Navneopråb
2. a. valg af dirigent
b. forretningsorden
3. Årsberetning
4. Indkomne forslag til beslutning
a. lovændringsforslag
b. forslag til beslutning
5. Indkomne forslag til diskussion
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab
7. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af rammebudget
8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen
9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
10. Valg af medlemmer til Rekreationsfondens bestyrelse
11. Valg af statsautoriseret revisor
12. Eventuelt

Ad. dagsordenens punkt 1: Navneopråb.
Navneopråb blev foretaget af direktør Jette Frederiksen. Det blev konstateret, at 55
repræsentanter var til stede ved repræsentantskabsmødets navneopråb ud af 56
mulige. Morten Høgh var til stede efter kl. 13 (fra og med pkt. 3).
Der var ingen afbud.
Ad. dagsordenens punkt 2: Valg af dirigent.
Efter forslag fra Hovedbestyrelsen blev konsulent Torben Petersen, FTF, valgt til
mødets dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, og repræsentantskabet
beslutningsdygtigt.
Dirigenten gjorde opmærksom på dagsordens punkter og tidsplan. Dirigenten gjorde
opmærksom på at punkt 5 vil foregå således, at repræsentanterne opdeles i grupper
og drøftelsen vil foregå i separate rum, hvorefter der samles op i plenum.
Forretningsorden blev godkendt.
Kirsten Thoke advarede om, at punkt vedr. budget kan tage mere tid end foreslået i
den vejledende tidsplan.
Det blev besluttet at revidere tidsplanen på forslag fra dirigenten.
.
Ad. dagsordenens punkt 3: Årsberetning.
Der forelå skriftlig beretning 2008 – 2010. Formand Johnny Kuhr fremlagde den
mundtlige beretning. Efter fremlæggelse blev den mundtlige beretning uddelt.

Danske Fysioterapeuters beretning oktober 2008-2010 blev ved håndsoprækning
godkendt. 55 stemte for. Ingen stemmer imod. En enkelt stemte hverken for eller
imod.
Ad. dagsordenens punkt 4. Indkomne forslag til beslutning:
a. lovændringsforslag
b. forslag til beslutning
Ad. pkt. 4.a. Forslag til ændringer af love og kollegiale vedtægter
Der var fremsat 13 forslag til ændring af Danske Fysioterapeuters love og kollegiale
vedtægter. 10 forslag blev vedtaget. 2 forslag blev forkastet. 1 forslag bortfaldt.
Forslag nr.1

Ændring af medlemskategorier
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 2.

Mulighed for nedsat kontingent for studerende på kandidatog suppleringsuddannelsen.
Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod.

Forslag nr. 3

Stillere og frister ved regionsformandsvalg.
Forslaget blev vedtaget. 8 stemte imod.

Forslag nr. 4

Stillere og frister ved formandsvalg.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 5

Regionsgeneralforsamling hvert andet år.
Forslaget blev vedtaget. 10 stemte imod.

Forslag nr. 6

Ændring af tidspunkt for afholdelse af
regionsgeneralforsamling.
Forslaget bortfaldt, da forslag nr. 5 blev vedtaget.

Forslag nr. 7

Godkendelse af regnskab i regionerne.
Forslaget blev vedtaget. En stemte imod.

Forslag nr. 8

Mulighed for elektroniske valg.
Der blev fremlagt et mindre ændringsforslag vedrørende tidsfrist
for afgivelse af stemmer. Det blev tilkendegivet, at der naturligvis
er anonymitet ved elektroniske valg, og at der udarbejdes en
procedurebeskrivelse vedrørende denne.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for.

Forslag nr. 9

Valg af SU medlem til regionsbestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget. En stemte imod.

Forslag nr. 10

Fast plads til kontaktpersoner i repræsentantskabet.
Forslaget blev forkastet. 23 stemte for forslaget. 18 stemte imod.
15 stemte hverken for eller imod.

Forslag nr. 11

Ændring i sammensætning af hovedbestyrelsen (fast plads til
tillidsrepræsentanterne og SU medlemmerne i
hovedbestyrelsen)
Forslaget blev forkastet. 18 stemte for. 32 stemte imod. 6 stemte
hverken for eller imod.

Forslag nr. 12

Ændring af regler for offentliggørelse af referatet fra
repræsentantskabsmødet.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for.

Forslag nr. 13

Ændring af kollegiale vedtægter. Præcisering af forhold
vedrørende benævnelsen fysioterapeut.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for.

Ad. pkt. 4.b. Forslag til beslutning
Der var fremsat 11 forslag til beslutning. 9 forslag blev vedtaget. 2 forslag til
beslutning blev behandlet sammen (forslag 6 og 7). 2 forslag blev forkastet.
Forslag nr. 1

Faglige selskaber for fysioterapi.
Hovedbestyrelsen fremlagde deres forslag. Der kom to
ændringsforslag, hvorefter forslagsstillerne gik sammen og
formulerede et endeligt ændringsforslag.
Ændringsforslaget blev godkendt med 4 stemmer imod.

Forslag nr. 2

Ny fondsstruktur for Danske Fysioterapeuter
Forslaget blev vedtaget. 55 stemte for, én stemte imod.

Forslag nr. 3

100 kr. i kontingent til forskning.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 4

Handlingsstrategi for bedre honoreringer til klinisk
specialiserede fysioterapeuter med intensiv efter/videreuddannelse (DipMT/MaMT o.l.).
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 5

Analyse af foreningens politiske struktur med fokus på
repræsentantskabets og regionernes struktur og virke.
Det blev tilkendegivet, at Hovedbestyrelsen vil inddrage relevante
elementer (f.eks. fraktioner og hovedbestyrelse) og problemstillinger i
analysen.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for.

Forslag nr. 6
Forslag nr. 7

Honorarer for tillidsvalgte i alle sektorer.
Vederlag til tillidsrepræsentanter.
Forslag 6 og 7 blev behandlet samlet.
Der kom et ændringsforslag til pkt. 6.
Dette ændringsforslag blev vedtaget med 1 stemme imod.
Forslag 7 blev forkastet.
23 stemte for. 26 stemte imod. 6 stemte ikke. En repræsentant var
ikke til stede ved afstemningen.

Forslag nr. 8

Forslag vedrørende aftaleret.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 9

Fælles tillidsrepræsentantkurser.
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for.

Forslag nr. 10

Forbedrede betingelser for barsel for praktiserende.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 11

Gensidig sygesikring for praktiserende fysioterapeuter.
Forslaget blev vedtaget.

Forslagene bringes nedenfor i den vedtagne form.
Forslag nr. 1 - Faglige selskaber for fysioterapi
At repræsentantskabet beslutter, at hovedbestyrelsen kan arbejde
videre med etablering af faglige selskaber i samarbejde med fagfora
og faggrupper med udgangspunkt i de hensigter, der er beskrevet for
faglige selskaber.
Resultatet af arbejdet fremlægges repræsentantskabet 2012.
Forslag nr. 2 - Ny fondsstruktur for Danske Fysioterapeuter
At repræsentantskabet beslutter at nedlægge Forskningsfonden,
Jubilæumsfonden og Studielegatet
At repræsentantskabet godkender fundats for Danske Fysioterapeuters
fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling
Forslag nr. 4
Handlingstrategi for bedre honoreringer til klinisk specialiserede fysioterapeuter
med intensiv efter-/videreuddannelse (DipMT/MaMT o.l.).
At Danske Fysioterapeuter arbejder for merhonorering af klinisk
specialiserede fysioterapeuter.
At Danske Fysioterapeuter i samarbejde med relevante fagfora og
faggrupper udvikler en handlingsstrategi for merhonorering.

Forslag nr. 5
Analyse af foreningens politiske struktur med fokus på repræsentantskabets og
regionernes struktur og virke.
At der inden næste repræsentantskabsmøde foretages en analyse
foreningens politiske struktur med fokus på repræsentantskabet og
regionerne. Resultaterne af analysen vil kunne anvendes som afsæt
for overvejelser om justeringer af foreningens struktur.
Forslag nr. 6 - Honorarer for tillidsvalgte i alle sektorer
Danske Fysioterapeuter gennemgår vilkår for tillidsrepræsentanter
(TR/SR/SU’er) i alle sektorer, så der sikres rimelige vilkår, svarende til
opgavernes mængde.
Forslag nr. 9 - Fælles tillidsrepræsentantkurser
At Danske Fysioterapeuter skal arbejde hen imod samarbejde med
Ergoterapeutforeningen og evt. resten af Sundhedskartellet for fælles
overbygningskurser for tillidsrepræsentanter.
Forslag nr. 10 - Forbedrede betingelser for barsel for praktiserende.
Danske Fysioterapeuter arbejder for bedre betingelser under barsel,
således at alle selvstændige fysioterapeuter får en fælles
barselsordning; gerne i fællesskab med andre organisationer, som
rummer selvstændige medlemmer
Forslag nr. 11 - Gensidig sygesikring for praktiserende fysioterapeuter
Danske Fysioterapeuter arbejder for en gensidig sygeforsikring for
praktiserende fysioterapeuter

Ad dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag til diskussion.
Kvalitet i træning - Debatoplæg blev drøftet.
Ad dagsordenens punkt 6: Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Danske Fysioterapeuters regnskab 2008 med tilhørende
enkeltregnskaber for Konfliktfond A, Aktivitets- og udviklingspuljen
Forskningsfonden og Rekreationsfonden blev forelagt
repræsentantskabet til godkendelse af Mette Birk Berger.
Regnskaberne blev godkendt.

Ad. dagsordenens punkt 7: Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af rammebudget.
Ad. pkt. 7.a. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentsatserne for 2011 foreslås fastlagt som angivet i nedenstående tabel.
Det ordinære kontingent er nedsat med 300 kr. i 2011. (svarende til et fald på 4,5
% årligt). Derudover er det ordinære kontingent nedsat med 50 kr. årligt, svarende
til stigningen i k ontingentet til forskningsfonden. De øvrige kontingentsatser
foreslås uændret i 2011.
Mht. 2012 foreslås, at alle kontingentsatser reguleres ”i overensstemmelse med
den del af overenskomstresultatet på det regionale/kommunale område, som
udmøntes på individuelt niveau i direkte løn/pensionsstigninger” 1 . Dette gælder
også kontingent til forskningsfonden og aktivitets- og udviklingspuljen. Den
endelige fastlæggelse af kontingentet for 2012 vil derfor afhænge af det
kommende overenskomstresultat.
2010
årligt
Ordinært kontingent
Nedsat kontingent (ledige, orlov)
Udlandskontingent
Passivt medlemskab
Pensionister og medlemmer på efterløn
Studerende
Forskningsfonden
Aktivitets‐ og udviklingspuljen

2011
2012 (2)
gennemsnit pr.
årligt
gennemsnit
kvartal
pr. kvartal
6.360,00
1.590,00 6.424,00
1.606,00
3.178,00
832,00 3.212,00
803,00
1.201,00
1.213,00
1.058,00
1.069,00
1.058,00
1.069,00
392,00
98,00
396,00
99,00

pr. kvartal årligt

6.708,00
3.354,00
1.201,00
1.058,00
1.058,00
392,00

1.677,00
838,50

150,00
200,00

37,50
50,00

98,00

200,00
200,00

50,00
50,00

202,00
202,00

51,00
51,00

Dirigenten gjorde opmærksom på, at den del af kontingentfastsættelsen som
vedrører suspension af den automatiske regulering jf. § 6 stk. 1, skal vedtages
med kvalificeret flertal.
Henrik Christoffersen fremlagde forslag om 100 kr. i kontingent til forskning
(forslag 3, 4a). Dette forslag blev forkastet.
Kirsten Thoke med flere fremsatte et forslag om at fastfryse kontingentet på 2010niveau i 2011 og 2012. Dette forslag blev forkastet. 13 stemte for forslaget. 40
stemte imod. 3 stemte hverken for eller imod.

Ad. pkt. 7.a. Fremlæggelse af budget
Direktør Jette Frederiksen fremlagde på hovedbestyrelsens vegne rammebudget
for 2011 og 2012.
Repræsentantskabet kommenterede budgettet.

1

Danske Fysioterapeuters love, §6
Den endelige fastlæggelse af kontingentet for 2012 afhænger af det kommende overenskomstresultat på det
regionale/kommunale område

2

Ad dagsordenens punkt 8: Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet foretog ved skriftlig afstemning valg af 6
hovedbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode således:
Line Shillerup
Kirsten Ægidius
Lene Christoffersen
Ester Skovhus Jensen
Eva Hauge
Preben Weller
Martin Josefsen
Marianne Breyen

34 stemmer
30 stemmer
29 stemmer
25 stemmer
19 stemmer

- nyvalgt
- nyvalgt
- genvalgt
- genvalgt
- genvalgt
- nyvalgt

Der var stemmelighed mellem Preben Weller og Martin Josefsen.
Det blev af repræsentanterne besluttet, at der ikke skulle trækkes lod
men, at der skulle ske omvalg af de to kandidater.
Preben Weller blev valgt.
Ad dagsordenens punkt 9: Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen.
Repræsentantskabet foretog ved skriftlig afstemning valg af 6 suppleanter til
hovedbestyrelsen således:
Carsten Jensen valgt som 1. suppleant
Kirsten Thoke valgt som 2. suppleant
Heidi Eirikstoft 3. valgt som 3. suppleant
Charlotte Larsen valgt som 4. suppleant
Marianne Breyen valgt som 5. suppleant
Berit Duus 6. valgt som 6. suppleant
Ad dagsordenens punkt 10: Valg af medlemmer til Rekreationsfondens bestyrelse.
På forslag fra hovedbestyrelsen genvalgtes Ulla Boesen og
Ingrid Knudsen.
Ad. dagsordenes punkt 11: Valg af medlemmer til det Kollegiale Råd
På forslag fra hovedbestyrelsen genvalgtes Jette Hammer, Hanne Lisby samt
Tonny Nedergaard.
Repræsentantskabet gav hovedbestyrelsen bemyndigelse til at udpege 3
personlige suppleanter.
Ad dagsordenens punkt 12: Valg af statsautoriseret revisor.
Hovedbestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisionsaktieselskab
Deloitte.
Repræsentantskabet gav hovedbestyrelsen bemyndigelse til at vælge en anden
statsautoriseret revisor med virkning fra regnskabsåret 2011, hvis dette vurderes
at være hensigtsmæssigt ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet.

Forslaget blev vedtaget.
Ad dagsordenens punkt 12: Eventuelt.
Under repræsentantskabsmødet blev der uddelt to priser:
• Lene Christoffersen uddelte Forskningsfondens særlige pris til Morten
Tange Kristensen
• Johnny Kuhr uddelte vinderprisen for bedste artikel i forbindelse med
”Kvalitet i træning” til Mette Garval og Mette Farstad fra Silkeborg Sygehus.
Artiklen blev publiceret i Fysioterapeuten nr. 15/2010
Johnny Kuhr takkede de tre afgåede bestyrelsesmedlemmer næstformand Solvejg
Pedersen, Vibeke Bechtold og Marianne Breyen for et godt og konstruktivt
samarbejde.
Jette Frederiksen gav en helt speciel tak til Vita Vallentin, som har deltaget i
mange repræsentantskabsmøder og på grund af fratræden på grund af efterløn i
2011 har været med for sidste gang.
Repræsentantskabsmødet blev afsluttet kl. 18.30.

For referat

Gurli Petersen
Faglig konsulent

Karen Fischer-Nielsen
Organisationskonsulent

Referatet godkendt af dirigenten
………….
Dato

……………………..
Torben Petersen

