
  1 

 

1 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016  BILAG 9  
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 5 – FORSLAG TIL DRØFTELSE 
 
 
Forslag nr. 1 Mere medlemsinddragelse og medlemsindflydelse  
 
Fremsat af Hovedbestyrelsen  
 
 
Forslag: 1 
 2 
Repræsentantskabet drøfter, hvordan medlemmerne i større omfang kan inddrages og sikres mere 3 
indflydelse i Danske Fysioterapeuter. Drøftelsen skal give input til, hvordan foreningen kan få flere 4 
aktive medlemmer, og hvordan repræsentantskabet kan spille en mere aktiv rolle mellem 5 
repræsentantskabsmøderne.  6 
 7 
Baggrund:  8 
 9 
Danske Fysioterapeuter skal være en forening, hvor medlemmerne har lyst til at engagere sig og 10 
har let ved at få indflydelse på de beslutninger, der træffes, og de aktiviteter, som sættes i værk. 11 
Det er målsætningen for hovedbestyrelsen.  12 
 13 
Mange engagerede og aktive medlemmer er med til at styrke medlemsdemokratiet og det faglige 14 
fællesskab, til at udvikle organisationen og sikre, at Danske Fysioterapeuter kan nå de vedtagne 15 
faglige og politiske mål.  16 
 17 
Det seneste år har hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne gjort sige overvejelser om, hvordan 18 
medlemmerne i større omfang kan inddrages i foreningens arbejde, og hvad der skal til for at give 19 
medlemmerne større indflydelse på de beslutninger, som træffes. Det har været tema på to 20 
hovedbestyrelsesmøder og på den seneste regionsbestyrelseskonference, der fandt sted i juni 21 
2016.   22 
 23 
På dette repræsentantskabsmøde har hovedbestyrelsen ønsket at sætte temaet på dagsordenen 24 
og få input fra repræsentanterne til den videre proces.  25 
 26 
I forhold til spørgsmålet om, hvordan foreningen sikrer flere aktive medlemmer, vil det bl.a. være 27 
relevant at drøfte: 28 
 29 

 Hvad der skal til, for at medlemmerne i større omfang får lyst til at engagere sig og være 30 
aktive i foreningen?  31 

 Hvordan Danske Fysioterapeuter i større omfang kan gøre brug af medlemmernes viden og 32 
erfaring? 33 

 Om der er behov for nye og anderledes måder at inddrage og give medlemmerne 34 
indflydelse på?  35 

 Om der er behov for at ændre på de organisatoriske rammer og/eller kulturen i foreningen 36 
for at få flere aktive og engagerede medlemmer?  37 

 Konkrete ideer og forslag til, hvordan medlemmerne kan inddrages og få mere indflydelse.  38 
 39 
I forhold til spørgsmålet om, hvordan repræsentantskabet kan komme til at spille en mere aktiv 40 
rolle mellem repræsentantskabsmøderne, vil det bl.a. være relevant at drøfte: 41 
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 42 
 Hvordan den viden og de erfaringer, som repræsentantskaberne har, i større omfang kan 43 

bruges som faglig og politisk ressource i foreningen? 44 
 Hvilke forventninger repræsentanterne og medlemmerne har til repræsentantskabets rolle i 45 

foreningen? 46 
 Konkrete ideer og forslag til, hvad repræsentantskabets rolle skal være fremover.  47 

 48 
Drøftelserne vil blive faciliteret af en konsulent fra Deltager Danmark.  49 


