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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016  BILAG 8 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4B:  FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR DANSK 
SELSKSKAB FOR FYSIOTERAPI  
 
 
Forslag nr.  5 præcisering valgperioden til bestyrelsen  
 
Fremsat af hovedbestyrelsen på vegne af Dansk Selskab for Fysioterapi 
 
 
 
  1 

§ 5.01 Nuværende ordlyd § 5.01 Forslag til ændring 

5.02 To af bestyrelsesmedlemmerne vælges 

for perioden indtil næste ordinære 

generalforsamling og tre af 

bestyrelsesmedlemmerne ved den 

efterfølgende ordinære generalforsamling 

gældende fra den ordinære 

generalforsamling i 2016. Der skal ved 

valget tilstræbes en bredt sammensat 

bestyrelse. Ingen specialebærende faglige 

selskaber eller faglige selskaber kan være 

repræsenteret med mere end ét medlem i 

bestyrelsen. 

5.02 Bestyrelsen vælges for en 4-årig 

periode således at der er henholdsvis to 

medlemmer på valg på den første 

generalforsamling og tre medlemmer på den 

efterfølgende generalforsamling. 

To af bestyrelsesmedlemmerne vælges for 

perioden indtil næste ordinære 

generalforsamling og tre af 

bestyrelsesmedlemmerne ved den 

efterfølgende ordinære generalforsamling 

gældende fra den ordinære 

generalforsamling i 2016. Der skal ved 

valget tilstræbes en bredt sammensat 

bestyrelse.  

Ingen specialebærende faglige selskaber 

eller faglige selskaber kan være 

repræsenteret med mere end ét medlem i 

bestyrelsen. 

 2 
Begrundelse 3 
 4 
Den nuværende ordlyd vedr. valgperioden er formuleret som en overgangsbestemmelse. 5 
Bestyrelsen ønsker at præcisere, at valgperioden fremover er 4 år.  6 
På den seneste generalforsamling i juni 2016 i DSF blev der valgt tre medlemmer for en 4-årig 7 
periode og to medlemmer for en 2-årig periode for at implementere forslaget. Fremover vil alle 8 
medlemmer blive valgt forskudt for en 4-årig periode. På den ordinære generalforsamling i 2018 vil 9 
der således være to bestyrelsesmedlemmer på valg.  10 



 

 

 

Bilag til forslag 5, 6 og 7  

 

 

Begrundelse for afstemning om vedtægtsændringer i 
Dansk Selskab for Fysioterapi 
 

De forslag til ændringer af vedtægter, der foreligger til behandling i 

repræsentantskabet, er vedtaget i juni 2016 på generalforsamlingen for Dansk 

Selskab for Fysioterapi. 

 

Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter §26 skal vedtægtsændringer i 

Dansk Selskab for Fysioterapi godkendes af Danske Fysioterapeuters 

repræsentantskab. Dette kan ske med simpelt flertal. 

 

Hovedbestyrelsen fremlægger derfor vedtægtsændringerne for Dansk Selskab 

for Fysioterapi for at efterkomme Danske Fysioterapeuters vedtægter.  

 

 


