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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1   FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter  
 
 
§31, stk. 3. Valget til sektionsbestyrelser afholdes 
hvert andet år, første gang i 2018. 
 

   
(Ændringer fremhævet ved understregning) 
 
§ 31, stk. 3. Valget til sektionsbestyrelser 
afholdes hvert andet år, første gang i 2018. 
 
Ledige og sygemeldte tilhører som udgangspunkt 
sektionen for ansatte, lejere og selvstændige 
uden arbejdsgiveransvar. De kan derfor stemme 
på kandidater til sektionsbestyrelsen, som 
repræsenterer deres seneste arbejds-
plads/situation.  
 
Hvis der ikke foreligger informationer om seneste 
arbejdsplads/situation, vil den pågældende 
valgteknisk placeres sammen med den største 
gruppe ansatte. 

 
 

  

Begrundelse: 
Arbejdsmarkedsmodellen omfatter alle ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter.  
 
De ordinære medlemmer er en bredt sammensat gruppe. Ud over arbejdsgivere, ansatte, 
studerende, selvstændige uden arbejdsgiveransvar og lejere er der også ledige og 
sygemeldte.1  
 
For at sikre at de ledige og de sygemeldte kunne gøre deres indflydelse gældende ved valget 
til sektionsbestyrelserne primo 2018, blev de placeret efter deres seneste arbejdsplads. Det vil 
fx sige, at ledige, som senest havde arbejdet på en statslig arbejdsplads, fik mulighed for at 
stemme på en statslig ansat til sektionsbestyrelsen for ansatte, lejere og selvstændige uden 

                                                 
1 Der er forskel på at være sygemeldt fra sit arbejde og at være sygemeldt i Danske Fysioterapeuters medlemssystem. Forudsætningen for at 

blive sygemeldt i vores medlemssystem og dermed få nedsat kontingent er, at man får sygedagpenge og altså ikke almindelig løn. 
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arbejdsgiveransvar. I det omfang at der ikke forelå informationer om ledige eller sygemeldtes 
tidligere arbejdsplads, blev de placeret i den største gruppe ansatte, som ved valghandlingen 
var den kommunale gruppe. 
 
For at sikre et vedtægtsmæssigt grundlag for det videre arbejde indstiller hovedbestyrelsen, at 
denne praksis formaliseres gennem den foreslåede ændring af vedtægterne.  
 


