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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1  FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter  
 
 
 

 Forslag nr. 
 
 
(Ændringer fremhævet ved understregninger) 
 

§ 13 Repræsentantskabet er foreningens højeste 
myndighed, og repræsentantskabsmødet er 
åbent for alle medlemmer. 
Stk. 2. Repræsentantskabet består af 56 
repræsentanter, der vælges således: 
30 repræsentanter valgt ved urafstemning af alle 
stemmeberettigede i regionen blandt 
regionsbestyrelsens medlemmer ud fra 
geografiske hensyn. Antallet af repræsentanter 
tildeles efter den d’hondtske metode med 
udgangspunkt i antal stemmeberettigede 
medlemmer pr. 1. januar det år, hvor der afholdes 
valg. 
15 repræsentanter valgt ved urafstemning af alle 
stemmeberettigede medlemmer i Danske 
Fysioterapeuter fra fraktioner og faglige 
selskaber. 
Det gælder for regionsbestyrelsesmedlemmer 
samt medlemmer af fraktioner og faglige 
selskaber opstillet til repræsentantskabet, at der 
kun er mulighed for at opstille som repræsentant 
ét sted. 
I tillæg dertil vælges 

 § 13 Repræsentantskabet er foreningens højeste 
myndighed, og repræsentantskabsmødet er 
åbent for alle medlemmer. 
Stk. 2. Repræsentantskabet består af:  56 
repræsentanter, der vælges således: 
30 repræsentanter valgt ved urafstemning af alle 
stemmeberettigede i regionen blandt 
regionsbestyrelsens medlemmer ud fra 
geografiske hensyn. Antallet af repræsentanter 
tildeles efter den d’hondtske metode med 
udgangspunkt i antal stemmeberettigede 
medlemmer pr. 1. januar det år, hvor der afholdes 
valg. 
Èn repræsentant for hver fraktion eller fagligt 
selskab med over 100 medlemmer 
To repræsentanter valgt ved urafstemning af alle 
stemmeberettigede medlemmer i Danske 
Fysioterapeuter blandt fraktioner og faglige 
selskaber med under 100 medlemmer  
15 repræsentanter valgt ved urafstemning af alle 
stemmeberettigede medlemmer i Danske 
Fysioterapeuter fra fraktioner og faglige 
selskaber. 



 

 

 

 to tillidsrepræsentanter 

 én arbejdsmiljørepræsentant samt 

 et SU-medlem for de praktiserende 

Disse repræsentanter vælges af og blandt disse 
grupper. Valget skal være gennemført, inden 
funktionsperioden for repræsentanterne 
påbegyndes. 
Endelig vælges der én repræsentant fra 
Færøkredsens bestyrelse ved urafstemning af 
samtlige stemmeberettigede medlemmer på 
Færøerne. 
Derudover består repræsentantskabet af: 

 Danske Fysioterapeuters formand 

 Fem regionsformænd 

Endvidere kan der deltage observatør fra 
fraktioner og faglige selskaber, som ikke har en 
valgt repræsentant, uden forslags- og stemmeret 
men med taleret på emner, der omhandler deres 
område. 
Derudover deltager et medlem fra 
tillidsrepræsentantrådet og en repræsentant fra 
Dansk Selskab for Fysioterapi med forslags- og 
taleret. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 14 Regler for opstilling af kandidater: 
a. Senest 15. maj (lige år) afleverer 
regionsbestyrelsen en liste til Danske 
Fysioterapeuter over de af regionsbestyrelsens 
medlemmer, som er kandidater til 
repræsentantskabsvalget. 
 
b. Fraktioner og faglige selskaber kan opstille en 
repræsentant for hver 100 medlemmer, og der 
kan indgås valgforbund fraktioner og faglige 
selskaber imellem. Kandidaterne opstilles af hhv. 
bestyrelsen eller generalforsamlingen i de 
respektive organer, og kandidaterne skal samtidig 
være blandt bestyrelsens medlemmer. Senest 15. 
maj (lige år) afleverer bestyrelserne fra fraktioner 
og faglige selskaber en liste over deres 
kandidater. 

Det gælder for regionsbestyrelsesmedlemmer 
samt medlemmer af fraktioner og faglige 
selskaber opstillet til repræsentantskabet, at der 
kun er mulighed for at opstille som repræsentant 
ét sted. 
I tillæg dertil vælges 

 to tillidsrepræsentanter 

 én arbejdsmiljørepræsentant samt 

 et SU-medlem for de praktiserende 

Disse repræsentanter vælges af og blandt disse 
grupper. Valget skal være gennemført, inden 
funktionsperioden for repræsentanterne 
påbegyndes. 
Endelig vælges der én repræsentant fra 
Færøkredsens bestyrelse ved urafstemning af 
samtlige stemmeberettigede medlemmer på 
Færøerne. 
Derudover består repræsentantskabet af: 

 Danske Fysioterapeuters formand 

 Fem regionsformænd 

Endvidere kan der deltage observatør fra 
fraktioner og faglige selskaber, som ikke har en 
valgt repræsentant, uden forslags- og stemmeret 
men med taleret på emner, der omhandler deres 
område. 
Derudover deltager et medlem fra 
tillidsrepræsentantrådet og en repræsentant fra 
Dansk Selskab for Fysioterapi med forslags- og 
taleret. 
 
§ 14 Regler for opstilling af kandidater: 
a. Senest 15. maj (lige år) afleverer 
regionsbestyrelsen en liste til Danske 
Fysioterapeuter over de af regionsbestyrelsens 
medlemmer, som er kandidater til 
repræsentantskabsvalget. 
 
b. Bestyrelserne i fraktioner og faglige selskaber 
med over 100 medlemmer opgjort pr. 15. maj 
(lige år) udpeger en repræsentant. 
Fraktioner og saglige selskaber kan opstille en 
repræsentant for hver 100 medlemmer, og der 
kan indgås valgforbund fraktioner og faglige 
selskaber imellem. Kandidaterne opstilles af hhv. 
bestyrelsen eller generalforsamlingen i de 
respektive organer, og kandidaterne skal samtidig 
være blandt bestyrelsens medlemmer. Senest 15. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 2. 
a. I maj/juni måned (lige år) afholdes der skriftligt 
valg af repræsentanter og suppleanter. 
b. Regionens medlemmer stemmer om de i 
regionen opstillede kandidater. 
c. Kandidaterne fra fraktioner og faglige selskaber 
vælges af samtlige stemmeberettigede 
medlemmer. 
Stk. 3. 
a. Optællingen foretages af en af 
hovedbestyrelsen nedsat optællingskomite. 
b. I tilfælde af stemmelighed sker afgørelsen ved 
lodtrækning foretaget af optællingskomiteen. 
c. For de valgte repræsentanter for hhv. TR, 
AMiR og praktiserendes SU-medlem vælges en 
suppleant (for TR en 1. og 2. suppleant). 
 
 
§ 15 Repræsentanterne og suppleanterne vælges 
for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 2. Funktionstiden for repræsentanter 
begynder den 1. juli (lige år). 
Stk. 3. Fratræder under funktionstiden en 
regionsrepræsentant eller flytter under 
funktionstiden en repræsentant fra valgregionen 
til en anden region, indtræder en suppleant fra 
valgregionen. 
Fratræder i funktionstiden en repræsentant fra 
fraktioner eller faglige selskaber fra bestyrelsen i 
den pågældende fraktion eller faglige selskab, 
indtræder en suppleant fra disse. 
 
 

maj (lige år) afleverer bestyrelserne fra fraktioner 
og faglige selskaber en liste over deres 
kandidater. 
Stk. 2. 
Fraktioner og saglige selskaber med under 100 
medlemmer opgjort pr. 15. maj (lige år) kan 
opstille en repræsentant, og der kan indgås 
valgforbund fraktioner og faglige selskaber 
imellem. Kandidaterne opstilles af hhv. 
bestyrelsen eller generalforsamlingen i de 
respektive organer, og kandidaterne skal samtidig 
være blandt bestyrelsens medlemmer. Senest 15. 
maj (lige år) afleverer bestyrelserne fra fraktioner 
og faglige selskaber med under 100 medlemmer 
en liste over deres kandidater. 
 
Stk. 2. 
a. I maj/juni måned (lige år) afholdes der skriftligt 
valg af repræsentanter og suppleanter. 
b. Regionens medlemmer stemmer om de i 
regionen opstillede kandidater. 
c. Kandidaterne fra fraktioner og faglige selskaber 
med under 100 medlemmer opgjort pr. 15. maj 
(lige år) vælges af samtlige stemmeberettigede 
medlemmer. 
Stk. 3. 
a. Optællingen foretages af en af 
hovedbestyrelsen nedsat optællingskomite. 
b. I tilfælde af stemmelighed sker afgørelsen ved 
lodtrækning foretaget af optællingskomiteen. 
c. For de valgte repræsentanter for hhv. TR, 
AMiR og praktiserendes SU-medlem vælges en 
suppleant (for TR en 1. og 2. suppleant). 
 
§ 15 Repræsentanterne og suppleanterne vælges 
for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 2. Funktionstiden for repræsentanter 
begynder den 1. juli (lige år). 
Stk. 3. Fratræder under funktionstiden en 
regionsrepræsentant eller flytter under 
funktionstiden en repræsentant fra valgregionen 
til en anden region, indtræder en suppleant fra 
valgregionen. 
Fratræder i funktionstiden en repræsentant fra 
fraktioner eller faglige selskaber med over 100 
medlemmer opgjort pr. 15 maj (lige år)  fra 
bestyrelsen i den pågældende fraktion eller 
faglige selskab, indtræder en suppleant fra disse 
udpeget af bestyrelsen. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fratræder i funktionstiden en repræsentant fra 
hhv. de to tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanten samt SU-medlemmet 
fra de praktiserende fra sin funktion, indtræder en 
suppleant fra disse. 
Fratræder i funktionstiden repræsentanten fra 
Færøkredsens bestyrelse, indtræder en 
suppleant fra denne. 
Suppleanten fortsætter i den resterende tid af den 
fratrådte repræsentants valgperiode. 
Stk. 4. For deltagelse i repræsentantskabets 
møder betales der rejsegodtgørelse samt 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter 
hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse. 
 
 
 

Fratræder i funktionstiden en repræsentant fra 
fraktioner eller faglige selskaber med under 100 
medlemmer opgjort pr. 15 maj (lige år)  fra 
bestyrelsen i den pågældende fraktion eller 
faglige selskab, indtræder en suppleant for disse. 
 
Fratræder i funktionstiden en repræsentant fra 
hhv. de to tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanten samt SU-medlemmet 
fra de praktiserende fra sin funktion, indtræder en 
suppleant fra disse. 
Fratræder i funktionstiden repræsentanten fra 
Færøkredsens bestyrelse, indtræder en 
suppleant fra denne. 
Suppleanten fortsætter i den resterende tid af den 
fratrådte repræsentants valgperiode. 
Stk. 4. For deltagelse i repræsentantskabets 
møder betales der rejsegodtgørelse samt 
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter 
hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse. 
 

 

 

Forslag 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK (PF) har stillet forslag om at lade de to nye 
sektionsbestyrelser udpege én repræsentant fra hver bestyrelse til repræsentantskabet, samt  
at lade Dansk Selskab for Fysioterapi udpege to repræsentanter fra deres bestyrelse til 
repræsentantskabet samt at der vælges fem ordinære medlemmer ved urafstemning i hele 
landet til repræsentantskabet. Disse forslag er også stillet af Danske Fysioterapeuters 
hovedbestyrelse, hvorfor de vedtægtsmæssigt behandles i det forslag. 
 

Praktiserende Fysioterapeuter foreslår derudover, at hver fraktion og fagligt selskab med mere 
end 100 medlemmer udpeger fra deres bestyrelse én repræsentant til repræsentantskabet. 
De resterende har to pladser på valg til sammen. 
 

Begrundelse 

I forbindelse med, at strukturen og organiseringen i Danske Fysioterapeuter står til forandring 
og allerede har undergået forskellige ændringer, har Praktiserende Fysioterapeuter en række 
forslag til sammensætningen af repræsentantskabet for at sikre så bred en repræsentation 
som mulig. 
Forslaget om at give fraktioner og faglige selskaber med over 100 medlemmer en plads i 
repræsentantskabet vil sikre en sammensætning af repræsentantskabet med forskellige 
politiske interesser. Samtidig vil det skabe mulighed for større medlemsindflydelse uden, at 
det er betinget af bestyrelsesarbejde i en del af Danske Fysioterapeuters struktur. 



 

 

 

 
Den præcise størrelse på repræsentantskabet vil kunne opgøres pr. 15. maj i det år, hvor 
mødet afholdes. 
 
Hvis forslaget var gældende i dag, ville repræsentantskabet have 20 repræsentanter fra 
faktioner og faglige selskaber jfr. nedenstående medlemstal opgjort pr. 1. september i år. Det 
vil sige 18 valgt på baggrund af medlemstal over 100 medlemmer og to valgt blandt de 
resterende. 
 

 

 

 

Økonomi 
Den marginale udgift til en ekstra repræsentant vil være ca. 8.500 kr. ved et to dages 
repræsentantskabsmøde. Dertil kommer eventuelle merudgifter til repræsentantskabsvalget.  


