
 

 

 

DANSKE FYSIOTERAPEUTER 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018    
 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4.2 – FORSLAG TIL BESLUTNING 
 
 
Forslag 1: Revision af fundats for Danske Fysioterapeuter fond for forskning, 
uddannelse og praksisudvikling   
 
Fremsat af: Hovedbestyrelsen  
 

 
 
  

 

§ 1 
Fonden er stiftet af Danske Fysioterapeuter i 
november 2010. 
 
 
Fondens navn er Danske Fysioterapeuters fond 
for forskning, uddannelse og praksisudvikling. 
 
 
Fonden har som formål at yde støtte til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan 
bidrage til fagets videnskabelige grundlag og 
udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt 
udvikle fysioterapipraksis. Fonden yder støtte i 
forhold til de tre hovedområder forskning, 
uddannelse og praksisudvikling. 
 
 
Hovedbestyrelsen udpeger for perioder af tre år 
1-2 specifikke temaer indenfor hvert af de tre 
hovedområder, som vurderes af særlig strategisk 
interesse for professionens udvikling. Specifikke 
strategiske temaer tilgodeses med minimum 50 % 
af de til hovedområdet hørende fondsmidler. 
 
 
I forhold til hovedområdet forskning ydes støtte til 
forskningsprojekter, som af fondsbestyrelsen 
vurderes relevante for fysioterapifagets og 
professionens udfordringer og udvikling. Der ydes 
støtte til forskningsprojekter, hvor alene 
fysioterapi indgår, eller hvor fysioterapi indgår 
som en selvstændig del af et tværfagligt projekt.  
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Der ydes støtte til igangsættelse, gennemførelse 
og formidling af forskningsprojekter. Den 
økonomiske bistand kan anvendes til dækning af 
udgifter til egen eller medarbejderes løn, 
materialer og formidling. 
 
Fonden finansierer endvidere De Studerende Pris 
som en del af hovedområdet forskning. 
 
I forhold til hovedområdet uddannelse ydes støtte 
til fysioterapeuters deltagelse i formelle og 
forskningskvalificerende uddannelsesforløb, hvis 
indhold fondsbestyrelsen vurderes bidrager 
relevant til fysioterapifagets og professionens 
udfordringer. 
I forhold til hovedområdet praksisudvikling ydes 
støtte kvalitets- og udviklingsprojekter, som har til 
formål at sikre målrettet anvendelse af forskning i 
praksis. 
 
§ 2 
Der ydes økonomisk støtte til ordinære 
medlemmer af Danske Fysioterapeuter. 
 
§ 3 
Fondens egenkapital er ved oprettelsen 1.4 
mio.kr.  
Fonden tilføres årligt midler via et tillæg til Danske 
Fysioterapeuters medlemskontingent. Tillæggets 
størrelse fastsættes af repræsentantskabet.  
Herudover kan midler tilføres fonden f.eks. ved 
gaver eller testamentariske bidrag. 
Der uddeles årligt et beløb svarende til indkomne 
kontingentindtægter, afkast og renteindtægter. 
Derudover disponerer hovedbestyrelsen over 
fondens egenkapital. 
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§ 4 
Fondsbestyrelsen består af 4 medlemmer. Et 
hovedbestyrelsesmedlem, der er formand for 
fondsbestyrelsen og 3 medlemmer. 
Udpegningsperioden er 4 år. Udpegning sker 
forskudt således, at der udpeges 2 personer hvert 
2. år i april. Genudpegning kan ske én gang.  
 
Udpegningen foretages af Danske 
Fysioterapeuters hovedbestyrelse blandt 
kvalificerede ansøgere efter opslag i fagbladet. 
Fondsbestyrelsen: 

 Indstiller støtteegnede 
ansøgninger/projekter til endelig 
godkendelse i Danske Fysioterapeuters 
hovedbestyrelse. 

 Udarbejder administrativ vejledning for 
tildeling af støtte, som godkendes af 
Danske Fysioterapeuters 
hovedbestyrelse. 

 
§ 5 
Fondens regnskab føres af Danske 
Fysioterapeuter og forelægges til godkendelse af 
foreningens hovedbestyrelse. Fondens regnskab 
er underkastet revision af Danske 
Fysioterapeuters statsautoriserede revisor. 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Udgifter til administration tages af fondens midler. 
Midler, der i et år ikke er udbetalt, kan efter 
fondsbestyrelsens beslutning overføres til det 
efterfølgende år. 
 
Godkendt af Danske Fysioterapeuters 
repræsentantskab november 2014. 
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Begrundelse:  

Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudviklings fundats skal 

revideres på baggrund af hovedbestyrelsens ønske om udvidelse af fondsbestyrelsen.   

Hovedbestyrelsens ønske er begrundet i, at en udvidelse af fondsbestyrelsen vil sikre, at 

bestyrelsen er habil i bedømmelse af fondsansøgninger.  

Ændringsforslaget rummer udvidelsen af antallet af medlemmer sammen med en redaktionel 

gennemskrivning af fundatsen. Alle de operationelle og administrative arbejdsgange fjernes 

fra fundatsen, da disse fremgår af henholdsvis kommissorium og fondsbestyrelsens håndbog.   

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. Udvidelsen af fondsbestyrelsen kan finansieres inden for den nuværende ramme. 


