
 

1 
 

 
 
DANSKE FYSIOTERAPETER 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016                                                   Bilag 7 

 
  
 
 
 

ÆNDRINGSFORSLAG: Formanden for Fysioterapeut Studerendes Landsråd bliver 
observatør i hovedbestyrelsen 

 
 
Fremsat af: Hovedbestyrelsen 
 
 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4A  FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter  
 
 
 

Forslag nr. 1  
 
 

 
 
§ 16 Foreningens anliggender varetages af en 
hovedbestyrelse. 
Hovedbestyrelsen består af: 
 
 Formanden 
 Fem regionsformænd 
 Seks øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
 
 

 
(Ændringer fremhævet ved understregning) 
 
§ 16 Foreningens anliggender varetages af en 
hovedbestyrelse. 
Hovedbestyrelsen består af: 
 
 Formanden 
 Fem regionsformænd 
 Seks øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
 Som observatør med taleret formanden 

for Fysioterapeut Studerendes Landsråd 
 
 
 
 

 
 
Begrundelse: 
 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse ønsker at sikre, at de studerende høres i 
hovedbestyrelsen. Derfor stiller hovedbestyrelsen forslag om at genindføre en 
observatørplads til de studerende i foreningens hovedbestyrelse. Pladsen gives til den til 
enhver tid valgte formand for Fysioterapeut Studerendes Landsråd (FLR). 
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På sidste repræsentantskabsmøde i forbindelse med vedtægtsrevisionen blev det besluttet, at 
studerende medlemmer af foreningen har valgbarhed og stemmeret på lige fod med ordinære 
medlemmer til besluttende organer i foreningen. Det blev også besluttet, at valgbarheden ikke 
omfatter fuldtidshonorerede formandsposter, dvs. formand eller regionsformand i Danske 
Fysioterapeuter.  
 
I den mellemliggende periode har de studerende etableret FLR, der har status af en fraktion i 
Danske Fysioterapeuter. Det har imidlertid også vist sig vanskeligt for de studerende at få 
organiseret sig, således at de kan søge valg til regionsbestyrelser eller som fraktion for derved 
at opnå repræsentation på lige vilkår med andre medlemmer. Dette tilskrives primært det 
forhold, at studerende medlemmer kun i en kort og afgrænset periode har status som netop 
studerende. 
 
For at sikre fremtidens stemme i hovedbestyrelsen foreslås det derfor, at repræsentantskabet 
genindfører observatørposten i hovedbestyrelsen for de studerende. I modsætning til tidligere 
skal observatørposten dog ikke besættes ved et særskilt valg, men ved at formanden for FLR 
indtræder som observatør. Det bemærkes, at FLR har et demokratisk valg af formanden, og 
vedkommendes mandat og dermed demokratiske fundament er derfor på plads. 
 
Det bemærkes, at der ikke er ændringer til vedtægternes §12 om repræsentantskabets 
sammensætning, fordi de studerende er omfattet af bestemmelsen i §12, stk. 2: ”Endvidere 
kan der deltage observatør fra fraktioner og faglige selskaber, som ikke har en valgt 
repræsentant, uden forslags- og stemmeret, men med taleret på emner, der omhandler deres 
område”. 
 
Økonomi: 
 
Observatøren for de studerende får i dag 50 procent af det honorar, som gælder for ordinære 
medlemmer af hovedbestyrelsen. Det tilsvarende honorar vil formanden for Fysioterapeut 
Studerendes Landsråd få, hvis repræsentantskabet beslutter, at hun fremover skal være 
observatør. I givet fald vil der ikke være tale om en merudgift, da honoraret svarer til det 
nuværende. 


