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ÆNDRINGSFORSLAG: Repræsentantskabet øges med 5 medlemmer   
 

 
Fremsat af: Anders Jæger Nielsen, Børge Bo Hansen, Charlotte Larsen, Katja Milling 
Knudsen, Line Schiellerup Rasmussen, Mette Amstrup, Tilde Randsborg og Tine Nielsen.  
 
 
 

 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4a   FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter 
 

 Forslag nr. 2  

 

§ 12 Repræsentantskabet er foreningens 
højeste myndighed, og 
repræsentantskabsmødet er åbent for alle 
medlemmer. 

Stk. 2. Repræsentantskabet består af 56 
repræsentanter, der vælges således: 

30 repræsentanter valgt ved urafstemning af 
alle stemmeberettigede i regionen blandt 
regionsbestyrelsens medlemmer ud fra 
geografiske hensyn. Antallet af 
repræsentanter tildeles efter den d’hondtske 
metode med udgangspunkt i antal 
stemmeberettigede medlemmer pr. 1. januar 
det år, hvor der afholdes valg. 

15 repræsentanter valgt ved urafstemning af 
alle stemmeberettigede medlemmer i Danske 
Fysioterapeuter fra fraktioner og faglige 
selskaber. 

 

 (Ændringer fremhævet ved understregning) 
 

§ 12 Repræsentantskabet er foreningens 
højeste myndighed, og 
repræsentantskabsmødet er åbent for alle 
medlemmer. 

Stk. 2. Repræsentantskabet består af 61 
repræsentanter, der vælges således: 

30 repræsentanter valgt ved urafstemning af 
alle stemmeberettigede i regionen blandt 
regionsbestyrelsens medlemmer ud fra 
geografiske hensyn. Antallet af 
repræsentanter tildeles efter den d’hondtske 
metode med udgangspunkt i antal 
stemmeberettigede medlemmer pr. 1. januar 
det år, hvor der afholdes valg. 

15 repræsentanter valgt ved urafstemning af 
alle stemmeberettigede medlemmer i Danske 
Fysioterapeuter fra fraktioner og faglige 
selskaber. 

5 repræsentanter valgt blandt alle ordinære 
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medlemmer. 

 
 
 
 

 
Forslag:  
 
Repræsentantskabet øges med 5 medlemmer. Opstillingsberettigede er alle ordinære og 
studerende medlemmer. Valget sker ved urafstemning i hele landet. 
Man kan ikke stille op på flere lister samtidig. 
 
 
Begrundelse: 
 
Vores mål er, at vi som medlemmer oplever, at vi har indflydelse, og at de beslutninger, der 
bliver taget sker på baggrund af medlemmernes erfaring og indsigt.  
 
Overvejelserne og idéudveksling startede i forbindelse med evalueringen af den politiske 
struktur forud for repræsentantskabsmødet i 2012. På samme repræsentantskabsmøde blev 
der ligeledes efterspurgt større åbenhed og medlemsinddragelse i foreningen. 
 
Kan vi gøre noget ved vores struktur, så vi som organisation bliver endnu bedre til at bruge 
medlemmerne og inddrage deres erfaringer i foreningens arbejde? Hvordan gør vi 
inddragelse i den politiske proces mere naturlig og vedkommende?  Disse spørgsmål har 
længe været et omdrejningspunkt for mange debatter, som forslagsstillerne har deltaget i og 
overvejet med hinanden.  
 
For at opnå ovenstående er det nødvendigt, at det enkelte medlem kan gennemskue 
beslutningsprocesserne og har mulighed for at søge indflydelse også indenfor kortere 
tidshorisonter. Derfor er det vigtigt at gøre de politiske processer mere synlige, gøre valgene 
til politiske poster mere gennemskuelige samt kandidaternes holdninger tydeligere.  
 
Som middel til at opnå mere medlemsinddragelse skal der være mulighed for direkte valg til 
Repræsentantskabet.  
 

Det er langt fra i alle sammenhænge, at ordsproget:  ”jo flere des bedre” gør sig gældende, 

men med en målsætning om større åbenhed og medlemsindflydelse synes flere engagerede 

medlemmer at være en klar fordel for Danske Fysioterapeuter. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
 
En merudgift for foreningen på 5 x den gennemsnitlige udgift for hvert nuværende medlem af 
Repræsentantskabet, svarende til 35.000 - 40.000 kroner om året.  

 
 
 


