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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016  BILAG 8 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4B: FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR DANSK 
SELSKSKAB FOR FYSIOTERAPI  
 
 
Forslag nr.  6 Kun bestyrelsesmedlemmer fra de faglige selskaber kan vælges til Dansk 
Selskab for Fysioterapis bestyrelse 
 
 
Fremsat af Hovedbestyrelsen på vegne af Dansk Selskab for Fysioterapi 
 
 
 
  1 

§ 4.04 Nuværende ordlyd § 4.04 Forslag til ændring 

4.04. Generalforsamlingen består af 2 

delegerede med stemmeret fra hvert af de 

specialebærende faglige selskaber og faglige 

selskaber. Alle bestyrelsesmedlemmer i de 

specialebærende faglige selskaber og de 

faglige selskaber kan deltage uden 

stemmeret. Danske Fysioterapeuters 

hovedbestyrelse kan være repræsenteret 

som observatører. 

 

4.04. Generalforsamlingen består af 2 

delegerede med stemmeret fra hvert af de 

specialebærende faglige selskaber og faglige 

selskabers bestyrelser. Alle 

bestyrelsesmedlemmer i de specialebærende 

faglige selskaber og de faglige selskaber kan 

deltage uden stemmeret. Danske 

Fysioterapeuters hovedbestyrelse kan være 

repræsenteret som observatører. 
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 3 
Begrundelse 4 
I vedtægterne har der været uklarhed om, hvem der er valgbare til DSF’s bestyrelse. Da 5 
arbejdsbyrden er stor i bestyrelsen, har det været drøftet, om der kunne indstilles kandidater til 6 
DSF’s bestyrelse, som ikke sidder i bestyrelsen i et fagligt selskab. Men DSF’s generalforsamling 7 
har med præcisering af ordlyden i vedtægterne understreget, at der kun er medlemmer af 8 
bestyrelsen for de faglige selskaber, der kan sidde i bestyrelsen for DSF for bedst muligt at sikre 9 
kontinuitet og videndeling selskaberne og DSF imellem.   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.  

 

 


