Beslutningsreferat – repræsentantskabsmøde 2014
Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2014 blev afholdt
således:
Tid:

Fredag den 14. og lørdag den 15. november 2014.

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 og
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 medlemmer til Kollegiale Råd
12. Valg af statsautoriseret revisor
13. Eventuelt

Ad punkt 1: Navneopråb
Navneopråb blev foretaget af konstitueret direktør Karen Langvad.
Vibe Maegaard deltog som suppleant for Rasmus Gormsen Hansen som desværre
måtte melde forfald på grund af sygdom.
Marie Posborg Bjørn var fraværende, og der var ikke valgt nogen suppleanter i
Region Hovedstaden.
Der deltog således 55 personer i repræsentantskabsmødet.
Ad punkt 2a: Valg af dirigent
Efter forslag fra Hovedbestyrelsen blev konsulent Torben Lenike Petersen, FTF, valgt
til mødets dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, og at repræsentantskabet var
beslutningsdygtigt.
Mette Birk, Nicolai Robinson og Mads Lythje blev valgt som stemmetællere.
Ad punkt 2b: Forretningsorden
Dirigenten redegjorde for forslaget til forretningsordenen, som blev godkendt.
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Ad punkt 3: Årsberetning
Der forelå skriftlig beretning for 2012 – 2014. Formand Tina Lambrecht fremlagde
den mundtlige beretning.
Efter fremlæggelse blev den mundtlige beretning uddelt og drøftet.
Formand Tina Lambrecht tilkendegav i forbindelse med drøftelsen, at
Hovedbestyrelsen fremover vil sætte yderligere fokus på udviklingen i ledighed,
forventninger til vækst i beskæftigelse, behov for justeringer af optaget på
grunduddannelsen samt mulighederne for at øge beskæftigelsen blandt
fysioterapeuter.
Formand Tina Lambrecht takkede afslutningsvist for de gode ideer, der var kommet i
debatten, og tilkendegav, at hovedbestyrelsen vil tage dem med i det videre arbejde.
Danske Fysioterapeuters beretning 2012-2014 blev ved håndsoprækning enstemmigt
godkendt.
Ad punkt 4a: Forslag til ændringer af love og kollegiale vedtægter
Der var fremsat fire forslag til ændring af Danske Fysioterapeuters love og
kollegiale vedtægter. Tre forslag blev vedtaget med ændringsforslag, mens et
forslag blev forkastet.
Forslag nr. 1

Forslag om nye vedtægter for foreningen
Børge Bo m.fl. stillede ændringsforslag til § 25, jf. bilag.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
Som konsekvens bortfaldt beslutningsforslag nr. 15 under
dagsordenens punkt 4b.
Hovedforslaget inklusiv vedtaget ændringsforslag blev herefter
vedtaget.

Forslag nr. 2

Ligestilling af studerende medlemmer med ordinære
medlemmer
Der blev stillet to ændringsforslag til hovedforslaget, jf. bilag.
Ændringsforslag ved Jasper Juhl Holm blev forkastet.
Ændringsforslag ved Lene Duus blev vedtaget.
Hovedforslaget inklusiv vedtaget ændringsforslag blev herefter
vedtaget.

Forslag nr. 3

Forslag om fuldtidshonoreret næstformand
Forslaget blev forkastet.
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Forslag nr. 4

Udvidelse af repræsentantskabet med tre medlemmer fra
Dansk Selskab for Fysioterapi
Der blev stillet to ændringsforslag, jf. bilaget.
De to ændringsforslag var mindre vidtgående end hovedforslaget.
Derfor blev der først stemt om hovedforslaget, hvorefter der blev
stemt om ændringsforslagene.
Hovedforslaget blev forkastet.
Ændringsforslag ved Karen Kotila blev forkastet.
Ændringsforslag ved Morten Topholm blev vedtaget.

Ad punkt 4b: Forslag til beslutning
Der var fremsat 15 forslag til beslutning. Tre forslag blev vedtaget uden ændringer.
Otte forslag blev vedtaget med ændringer. Tre forslag blev forkastet. Endelig bortfaldt
et forslag som konsekvens af forslag vedtaget under dagsordenens punkt 4a.
Forslag nr. 1

Ny politik for uddannelse
Lisbet Jensen stillede ændringsforslag, jf. bilag.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
Hovedforslaget inklusiv vedtaget ændringsforslag blev herefter
vedtaget.

Forslag nr. 2

Ny politik for forskning
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 3

Revision af sundhedspolitikken
Agnes Jakobsen Holst stillede ændringsforslag, jf. bilag.
Det stillede ændringsforslag blev accepteret af Hovedbestyrelsen som hovedforslagsstiller. Ændringsforslaget blev
derved indarbejdet i det oprindelige forslag, da ingen ønskede
at fastholde det oprindelige hovedforslag.
Hovedforslaget med indarbejdet ændring blev vedtaget.

Forslag nr. 4

Forslag til ændring af vedtægterne for Dansk Selskab for
Fysioterapi – arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen
Formand Tina Lambrecht tilkendegav, at hovedbestyrelsen
ikke kunne støtte forslaget.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 5

Forslag til ændring af vedtægterne for Dansk Selskab for
Fysioterapi – afgivelse af høringssvar
Formand Tina Lambrecht tilkendegav, at hovedbestyrelsen
ikke kunne støtte forslaget.
Forslaget blev forkastet.
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Forslag nr. 6

Forslag til ændring af vedtægterne for Dansk Selskab for
Fysioterapi – Verdensorganisationen for Fysioterapis
Subgroups
Formand Tina Lambrecht tilkendegav, at hovedbestyrelsen
støttede forslaget.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 7

Forslag til ændring af vedtægterne for Dansk Selskab for
Fysioterapi – forhandling af leverandøraftaler
Formand Tina Lambrecht tilkendegav, at hovedbestyrelsen
støttede forslaget.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 8

Forslag til ændring af vedtægterne for Dansk Selskab for
Fysioterapi – Bestyrelsens valgperiode
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 9

Øget økonomisk bidrag til Dansk Selskab for Fysioterapi
Formand Tina Lambrecht tilkendegav, at hovedbestyrelsen
ikke kunne støtte forslaget.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 10

Sikring af kvalitet og udbredelse af lokalt forankrede
kliniske retningslinjer
Hovedbestyrelsen stillede ændringsforslag, jf. bilag.
Formand Tina Lambrecht tilkendegav, at hovedbestyrelsen
kunne støtte forslaget med den foreslåede ændring.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
Hovedforslaget inklusiv ændringsforslag blev vedtaget.

Forslag nr. 11

Ændring af fundats for Danske Fysioterapeuters fond for
forskning, uddannelse og praksisudvikling
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 12

Mulighed for at stille spørgsmål til foreningen
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 13

Honorar ved fuldtidspolitikeres fratræden fra deres post
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 14

Valg i Danske Fysioterapeuter (stilles som konsekvens af
forslaget om nye love i foreningen)
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 15

Betingelse for oprettelsen af fraktioner (stilles som
konsekvens af forsalget om nye love i foreningen)
Forslaget bortfaldt som konsekvens af det vedtagne
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ændringsforslag til lovændringsforslag 1 til punkt 4a, som var
fremsat af Børge Bo m.fl.
Ad punkt 5: Indkomne forslag til diskussion
Der var indkommet 1 forslag til diskussion:
Forslag nr. 1

Manglende midler til forskning og kvalitetssikring
Manglen på midler øremærket fysioterapeutisk forskning blev
diskuteret.

Ad punkt 6: Forelæggelse af det reviderede regnskab
Danske Fysioterapeuters regnskab 2012 og 2013 blev forelagt repræsentantskabet til
godkendelse.
Regnskaberne blev godkendt.
Ad punkt 7a: Fastlæggelse af kontingent
Forslaget om kontingentsatser for 2015 og 2016 blev forelagt repræsentantskabet til
godkendelse.
Forslaget blev godkendt.
Ad punkt 7b: Fremlæggelse af budget
Rammebudget for 2015 og 2016 blev fremlagt til bemærkninger.
Repræsentantskabet kommenterede budgettet.
Ad punkt 8: Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
Repræsentantskabet foretog ved skriftlig afstemning valg af 6
hovedbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode således:
Kirsten Ægidus
Lisbeth Schrøder
Line Schiellerup
Lau Rosborg
Morten Topholm
Agnes Holst

28 stemmer – genvalgt
27 stemmer – nyvalgt
26 stemmer – genvalgt
24 stemmer – nyvalgt
24 stemmer – nyvalgt
23 stemmer – genvalgt

Ad punkt 9: Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen
Repræsentantskabet foretog ved skriftlig afstemning valg af 6 suppleanter til
hovedbestyrelsen således:
Morten Høgh valgt som 1. suppleant
Ann Louise Lunddahl valgt som 2. suppleant
Per Tornøe valgt som 3. suppleant
Marie Pindstrup valgt som 4. suppleant
Lene Duus valgt som 5. suppleant
Helle Mätzke Rasmussen valgt som 6. suppleant
Som første suppleant fungerer kandidaten med det højeste stemmetal. Kandidaten
med det næsthøjeste stemmetal er anden suppleant osv.
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Ad punkt 10: Valg af medlemmer til Rekreationsfondens bestyrelse
Følgende blev valgt til Rekreationsfondens bestyrelse:
Ulla Boesen
Ingrid Knudsen
Ad punkt 11: Valg af medlemmer til det Kollegiale Råd
Følgende blev valgt til det Kollegiale Råd:
Susanne Grøn Nielsen
Tilde Ransborg
Tonny Nedergaard
Ingen stillede op som suppleant. Hovedbestyrelsen fik derfor bemyndigelse af
repræsentantskabet til at finde tre suppleanter til det Kollegiale Råd.
Ad punkt 12: Valg af statsautoriseret revisor
Hovedbestyrelsen foreslog, at hovedbestyrelsen bemyndiges til at finde en ny revisor
for foreningen.
Forslaget blev vedtaget.
Ad punkt 13: Eventuelt
Formanden takkede Esther Skovhus, Morten Høgh og Marie Pindstrup, som alle
udtræder af Hovedbestyrelsen, for deres arbejdsindsats.
Repræsentantskabsmødet blev afsluttet kl. 19 lørdag den 15. november.

For referat

René Andreasen
Konsulent

Sannie Jørgensen
Konsulent

Referatet godkendt af dirigenten

………….
Dato

……………………..
Torben Lenike Petersen
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BILAG
ÆNDRINGSFORSLAG
Fremsat af Børge Bo m.fl. vedrørende dagsordenspunkt 4a, forslag nr. 1 om nye vedtægter
for foreningen (vedtaget)
AD DAGSORDENENS PUNKT 4a

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE

Gældende vedtægter

Side 42 ff, § 25
Beslutningsforslag nr. 15 udgår

§ 25 Hovedbestyrelsen kan godkende
landsdækkende fraktioner for fysioterapeuter med
samme overenskomstmæssige stillingskategori
eller samme arbejdsfelt med det formål at
medvirke til at forbedre gruppens arbejds-, lønog beskæftigelsesvilkår.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan fastsætte regler,
som fraktionen skal efterleve for at opnå
godkendelse som fraktion.
Stk. 3. Fraktionerne skal til enhver tid skriftligt
holde Danske Fysioterapeuter underettet om
ledelsens sammensætning.
Stk. 4. Nægter hovedbestyrelsen at godkende en
fraktion, kan ansøgerne indbringe spørgsmålet for
førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde, hvis afgørelse er
endelig.

§ 25 Hovedbestyrelsen kan godkende
landsdækkende fraktioner for fysioterapeuter med
samme overenskomstmæssige stillingskategori
eller samme arbejdsfelt med det formål at
medvirke til at forbedre gruppens arbejds-, lønog beskæftigelsesvilkår.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan fastsætte regler,
som fraktionen skal efterleve for at opnå
godkendelse som fraktion.
Stk. 2. Medlemmer af fraktioner skal være
medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
Stk. 3. Fraktionerne er underlagt foreningens love
og fagpolitiske beslutninger.
Stk. 4. Fraktionerne må kun føre forhandlinger
eller træffe aftaler på foreningens vegne efter
skriftligt samtykke fra Danske Fysioterapeuters
hovedbestyrelse.
Stk. 5. Vedtægterne for fraktionerne skal til
enhver tid være godkendt af Danske
Fysioterapeuters hovedbestyrelse, og
fraktionerne skal til enhver tid holde Danske
Fysioterapeuters hovedbestyrelse underrettet om
ledelsens sammensætning
Stk. 6. Nægter hovedbestyrelsen at godkende en
fraktion, kan ansøgerne indbringe spørgsmålet for
førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde, hvis afgørelse er
endelig.

Begrundelse:
Det skal være svært at lave en forening i foreningen, derfor bør stk. 2, 3 og 4 i dette
ændringsforslag være omfattet af reglerne for vedtægtsændringer, så der er krav om 2/3 flertal.
Såfremt dette forslag bliver vedtaget, bortfalder beslutningsforslag nr. 15.
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-0Fremsat af Jasper Juhl Holm vedrørende dagsordenspunkt 4a, forslag nr. 2 om ligestilling
af studerende medlemmer med ordinære medlemmer (forkastet)
AD DAGSORDENENS PUNKT 4a –
NY VEDTÆGT.
Gældende vedtægter
§ 5 Ordinære medlemmer har de til medlemskabet knyttede rettigheder, idet de først erhverver
stemmerret og bliver valgbare efter en måneds
medlemskab, dog har fysioterapeutstuderende
ved over-gang til ordinært medlemskab stemmeret og er valgbare fra overgangstidspunktet.
Passive medlemmer har hverken stemmeret eller
er valgbare.
Fysioterapeutstuderende har ikke stemmeret og
er ikke valgbare.

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVE OG
KOLLEGIALE VEDTÆGTER

§ 5 Ordinære medlemmer har de til medlemskabet knyttede rettigheder, idet de først erhverver
stemmerret og bliver valgbare efter en måneds
medlemskab, dog har fysioterapeutstuderende
ved over-gang til ordinært medlemskab stemmeret og er valgbare fra overgangstidspunktet.
Passive medlemmer har hverken stemmeret eller
er valgbare.
Fysioterapeutstuderende har ikke stemmeret,
men og er ikke valgbare.

Stk. 2. Et medlem, der på det tidspunkt hvor en
afstemning afholdes, har været i kontingentrestance mere end 3 måneder, er ikke valgbar og
kan ikke deltage i afstemningen og kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse ekskluderes af
foreningen. Generhvervelse af stemmeret og af
medlemskab opnås ved betaling af restancen,
såfremt den pågældende i øvrigt fortsat opfylder
betingelserne for medlemskab.
Fremsat af Lene Duus vedrørende dagsordenspunkt 4a, forslag nr. 2 om ligestilling af
studerende medlemmer med ordinære medlemmer (vedtaget)
AD DAGSORDENENS PUNKT 4a –

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVE OG
KOLLEGIALE VEDTÆGTER

NY VEDTÆGT.
Gældende vedtægter

§ 5 Ordinære medlemmer har de til medlemskabet knyttede rettigheder, idet de først erhverver
stemmerret og bliver valgbare efter en måneds
medlemskab, dog har fysioterapeutstuderende
ved over-gang til ordinært medlemskab stemmeret og er valgbare fra overgangstidspunktet.
Passive medlemmer har hverken stemmeret eller
er valgbare.
Fysioterapeutstuderende har ikke stemmeret og
er ikke valgbare.
…

§ 5 Ordinære medlemmer har de til medlemskabet knyttede rettigheder, idet de først erhverver
stemmerret og bliver valgbare efter en måneds
medlemskab, dog har fysioterapeutstuderende
ved over-gang til ordinært medlemskab stemmeret og er valgbare fra overgangstidspunktet.
Passive medlemmer har hverken stemmeret eller
er valgbare.
Fysioterapeutstuderende har ikke stemmeret,
men og er ikke valgbare til tillidshverv som nævnt
i §24.
…

§ 16 Foreningens anliggender varetages af en
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hovedbestyrelse.

§ 16 Foreningens anliggender varetages af en
hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen består af:
• Formanden
• Fem regionsformænd
• Seks øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
• En fysioterapeutstuderende med observatørstatus

Hovedbestyrelsen består af:
• Formanden
• Fem regionsformænd
• Seks øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
• En fysioterapeutstuderende med observatørstatus

-0Fremsat af Karen Kotila vedrørende dagsordenspunkt 4a, forslag nr. 4 Udvidelse af
repræsentantskabet med tre medlemmer fra Dansk Selskab for Fysioterapi (forkastet)
I stedet for at udvide repræsentantskabet med tre medlemmer valgt ved urafstemning blandt alle
stemmeberettigede medlemmer i Danske Fysioterapeuter blandt bestyrelsesmedlemmerne i
Dansk Selskab for Fysioterapi, udvides repræsentantskabet med én repræsentant, som udpeges
af bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi.
Fremsat af Morten Topholm vedrørende dagsordenspunkt 4a, forslag nr. 4 (vedtaget)
I stedet for at udvide repræsentantskabet med tre medlemmer valgt ved urafstemning blandt alle
stemmeberettigede medlemmer i Danske Fysioterapeuter blandt bestyrelsesmedlemmerne i
Dansk Selskab for Fysioterapi, foreslås det, at der på repræsentantskabsmøder deltager et
medlem fra Dansk selskab for Fysioterapi med forslags- og taleret, jf. §18, stk.4 næstsidste
sætning.

-0Fremsat af Lisbet Jensen vedrørende dagsordenspunkt 4b, forslag nr. 1 Ny
uddannelsespolitik (vedtaget)
”Derfor arbejder Danske Fysioterapeuter for:
• At fysioterapeuter medlemmerne af Danske Fysioterapeuter har adgang til kurser og
efteruddannelsestilbud af høj kvalitet inden for samtlige specialer og grene af fysioterapi.
•

Et vejledende niveau for regelmæssig faglig ajourføring blandt fysioterapeuter medlemmerne af
Danske Fysioterapeuter, der praktiserer i Danmark.

•

En certificeringsordning, som sikrer fysioterapeuter medlemmerne af Danske Fysioterapeuter
information om omfang, niveau og kvalitet i efteruddannelsestilbud målrettet fysioterapi.

•

At fysioterapeuter får professionel karrierevejledning om uddannelse i fysioterapi.

•

At fysioterapeuter medlemmerne af Danske Fysioterapeuter sikres økonomiske muligheder for
at deltage i faglig efteruddannelse, som finansieres helt eller delvist af arbejdsgiveren. ”

-0-
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Fremsat af Agnes Jakobsen Holst vedrørende dagsordenspunkt 4b, forslag nr. 3 Revision af
sundhedspolitikken (vedtaget)
”Derfor arbejder Danske Fysioterapeuter for:
• At det samlede sundhedsvæsen tilføres de nødvendige ressourcer til behandling, forebyggelse
og sundhedsfremme.
• (BIBEHOLDES) At hvis der anvendes brugerbetaling på grundlæggende sundhedsydelser sker
det ud fra gennemsigtige sundhedsfaglige og politiske prioriteringer.
• At tilrettelæggelse og planlægning af sundhedstilbud og konkrete sundhedstiltag tager hensyn
til og respekterer, at fysioterapi er en autoriseret sundhedsprofession
• At der ved opgavernes organisering tages hensyn til lokale og regionale muligheder.
• At borgernes valg af sundhedsydelser skal ske på et kvalificeret og oplyst grundlag, og at der
tages særligt hensyn til udsatte og svage grupper.
• At der nationalt laves faglige kvalitetsstandarder, som enhver leverandør af sundhedsydelser,
uanset sektor er forpligtet til at følge.
• At den fysioterapeutiske indsats under hensyntagen til fagligheden den faglige kvalitet tilbydes i
borgernes nærmiljø. ”

-0Fremsat af hovedbestyrelsen vedrørende dagsordenspunkt 4b, forslag nr. 10 Sikring af
kvalitet og udbredelse af lokalt forankrede kliniske retningslinjer (vedtaget)
”Forslag:
At Danske Fysioterapeuter nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til,
hvordan foreningen på kort sigt kan sikre, at der tages initiativ(er), der sikrer ensartethed, kvalitet
og distribution af retningslinjer, som ikke er forankret i Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal
desuden komme med input til foreningens arbejde for en national vedtaget organisatorisk struktur,
som sikrer kvalitet og udbredelse af lokalt forankrede kliniske retningslinjer. ”
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