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 1 
Forslag:   2 
Hovedbestyrelsen skal indenfor repræsentantskabsperioden udvikle en model for nye og konkrete 3 
tiltag rettet mod foreningens medlemmer. Tiltagenes formål er, at de skal virke anerkendende, 4 
styrke foreningsfølelsen og tilknytningen. 5 

 6 
Modellen skal som minimum inkludere tiltag overfor: 7 

1. Medlemmer, der går på pension eller efterløn 8 
2. Medlemmer i al almindelighed f.eks. igennem en jubilæumsgave 9 
3. TR-, Amir- og SU-medlemmer 10 
4. Andre tillidsvalgte i foreningen 11 

 12 
Modellen udvikles i samarbejde med medlemmerne, TR, Amir og SU-medlemmerne. 13 
 14 
Begrundelse:  15 
I overordnet sammenhæng til foreningens fastholdelse og rekrutteringsstrategi bør vi som forening, 16 
i højere grad, end vi gør det i dag, give opmærksomhed til det enkelte medlem og medlemskabet. 17 
Vi foreslår, at dette sker igennem konkrete anerkendende tiltag, der vil styrke foreningsfølelsen, 18 
tilknytningen og engagementet hos det enkelte medlem. 19 

Eksempler på tiltag: 20 

Rettet mod medlemskabet: Jubilæums nål + gave 21 

 22 

Vores ”nål” er symbol på fællesskabet. Et mangeårigt, ubrudt medlemskab kan fællesskabet 23 
anerkende ved at tildele en æresnål eller anden gave og opmærksomhed med anerkendende 24 
værdi. Ved at supplere nålen med en jubilæums nål + gave der er relevant for tiden, kan det 25 
bidrage til branding af Danske Fysioterapeuter. Ligesom H-DCDK (Harley Davidson Club DK) gør 26 
det vil, vi selvfølgelig også gerne takke og anerkende hinanden for loyalt medlemskab.  27 

Man kunne også udvide det til ”loyalty” bonus i en eller anden form. Det kunne være ved 5, 10, 20, 28 
25, 30, 40, 50 års medlemskab. (5 og 10 særligt i forhold til fastholdelse). 29 



   
 

 

 

Eks: Jubilæumsnåle som overrækkes ved generalforsamling i forbindelse med formandens 30 
beretning. (Kilde: Skovshoved Idrætsforening, SIF) 31 

Guldnåle 32 
Sølvnåle 33 

Årets Siffer 34 

 35 

Rettet mod senior medlemmer, der forlader arbejdet som pensionist eller efterlønner 36 
Når medlemmer går på pension, og de har været medlem i alle årene, vil vi gerne ønske dem et 37 
godt otium, anerkende deres lange, loyale og ubrudte medlemskab og selvfølgelig gøre 38 
opmærksom på deres muligheder i foreningen som seniormedlem og opfordre dem til at fortsætte 39 
deres medlemskab af foreningen. 40 
 41 
Økonomiske konsekvenser: 42 
De økonomiske konsekvenser afhænger af de konkrete tiltag, som indgår i den model 43 
hovedbestyrelsen udvikler. 44 


