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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018 

 
                             
Forslag 11: Repræsentation af studerende i sektionsbestyrelsen for ansatte, lejere og 
selvstændige uden arbejdsgiveransvar 

 
 
Fremsat af: Hovedbestyrelsen 
 

 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1  FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter  
 
 
§ 31 Der etableres to sektioner for ordinære 
medlemmer af foreningen: Sektion for 
arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte eller 
Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden 
arbejdsgiveransvar. 
 
Stk. 2.Medlemmerne af de to sektioner vælger 
ved urafstemning syv medlemmer til bestyrelsen 
for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller 
ansatte og ni medlemmer til bestyrelsen for 
sektionen for ansatte, lejere og selvstændige 
uden arbejdsgiveransvar. 
 
[…]  
§ 32 Bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere 
og selvstændige uden arbejdsgiveransvar 
sammensættes på følgende måde:  
 

 To pladser til privatansatte, opstillet og 

valgt ved urafstemning blandt de 

privatansatte 

 To pladser til lejere, opstillet og valgt ved 

urafstemning blandt lejere 

 To pladser til kommunalt ansatte, opstillet 

og valgt ved urafstemning blandt de 

kommunalt ansatte 

 To pladser til de regionalt ansatte, opstillet 

og valgt ved urafstemning blandt de 

regionalt ansatte 

   
(Ændringer fremhævet ved understregning) 
 
§ 31 Der etableres to sektioner for ordinære 
medlemmer af foreningen: Sektion for 
arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte eller 
Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden 
arbejdsgiveransvar. 
 
Stk. 2.Medlemmerne af de to sektioner vælger 
ved urafstemning syv medlemmer til bestyrelsen 
for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller 
ansatte og ni ti medlemmer til bestyrelsen for 
sektionen for ansatte, lejere og selvstændige 
uden arbejdsgiveransvar. 
 
[…]  
§ 32 Bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere 
og selvstændige uden arbejdsgiveransvar 
sammensættes på følgende måde:  
 

 To pladser til privatansatte, opstillet og 

valgt ved urafstemning blandt de 

privatansatte 

 To pladser til lejere, opstillet og valgt ved 

urafstemning blandt lejere 

 To pladser til kommunalt ansatte, opstillet 

og valgt ved urafstemning blandt de 

kommunalt ansatte 

 To pladser til de regionalt ansatte, opstillet 

og valgt ved urafstemning blandt de 

regionalt ansatte 



 

2 

 

 En plads til de statsligt ansatte, opstillet og 

valgt ved urafstemning blandt de statsligt 

ansatte. 

 
 
 

 En plads til de statsligt ansatte, opstillet og 

valgt ved urafstemning blandt de statsligt 

ansatte. 

 En plads til studerende, valgt ved 

urafstemning blandt studerende. 

   
Begrundelse: 
Studerende er ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter og skal derfor placeres i en 
sektion. De har ikke aktuelt direkte repræsentation i sektionen for ansatte, lejere og 
selvstændige uden arbejdsgiveransvar og har ikke haft stemmeret ved det første valg til 
sektionsbestyrelsen, da de ikke er omfattet af de grupper, som er gengivet i § 32.  
 
For at løse dette problem, foreslår hovedbestyrelsen, at de studerende får én plads i 
sektionens bestyrelse. 
 
De studerende udgjorde 1. januar 3.123 personer. De er som udgangspunkt placeret i 
sektionen for ansatte, lejere og selvstændige. Til sammenligning fremgår størrelsen på de 
øvrige ordinære medlemmer i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejds-
giveransvar af nedenstående tabel 1. 
 
Tabel 1: Fordelingen af ordinære medlemmer i sektionen for ansatte, lejere og 
selvstændige uden arbejdsgiveransvar. 

Kommunalt ansatte 5.575 

Regionalt ansatte 2.013 

Lejere og selvstændige uden 

arbejdsgiveransvar 1.620 

Privatansatte 1.305 

Selvstændige uden arbejdsgiveransvar 368 

Statslig ansatte 245 
Kilde: Danske Fysioterapeuters medlemsregister. 


