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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1  FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter  
 
 
 
 
Hovedbestyrelsen 

 Forslag nr. 
 
 
(Ændringer fremhævet ved understregninger) 
 

§ 17 Foreningens anliggender varetages af en 
hovedbestyrelse. 
Hovedbestyrelsen består af: 

 Formanden 

 Fem regionsformænd 

 Seks øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer 

Stk. 2. Hovedbestyrelsens 12medlemmer vælges 
således: 

 Fem regionsformænd - valgt ved urafstemning 

i regionerne 

 Seks hovedbestyrelsesmedlemmer - valgt af 

og blandt repræsentantskabets medlemmer 

 Som observatør med taleret formanden for 

Fysioterapeut Studerendes Landsråd 

Ved valg af hovedbestyrelsesmedlemmer tildeles 
hvert medlem af repræsentantskabet et antal 
stemmer, der svarer til det antal pladser, der ved 
valget skal besættes i hovedbestyrelsen. Der må 
maksimalt afgives en stemme på hver kandidat. 
 
Valget gælder for to år ad gangen, og genvalg 
kan finde sted. 
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Valg af formand og regionsformænd 
 
§ 25 Formanden og regionsformændene, der skal 
være ordinære medlemmer af foreningen, vælges 
ved urafstemning af og blandt samtlige stemme-
berettigede medlemmer i henholdsvis foreningen 
og regionen. 
Stk. 2. Der kræves simpelt flertal af de afgivne 
stemmer for at blive valgt som formand eller regi-
onsformand. Er dette ikke opnået, sker der om-
valg mellem de to kandidater, der har opnået flest 
stemmer. Ved stemmelighed frasorteres ved lod-
trækning så mange kandidater blandt dem med 
det højeste stemmetal, at der tilbage er to kandi-
dater. 
Stk. 3. Funktionstiden for formanden starter 1. 
april i lige år. Funktionstiden for regionsforman-
den starter 1. juli i lige år. 
Stk. 4. Kandidatanmeldelse af formandskandida-
ter skal ske senest 1. januar kl. 12 i hvert andet 
lige år. 
Kandidatanmeldelse af regionsformandskandida-
ter skal ske senest 1. marts kl. 12 i hvert andet 
lige år. 
Stk. 5. Anmeldelse af kandidater skal være bilagt 
mindst 25 stillere af og blandt ordinære medlem-
mer. Siddende formand eller regionsformand, der 
genopstiller, skal ikke aflevere 25 stillere. 
Stk. 6. Er der ved fristens udløb kun opstillet én 
kandidat til posten som formand eller regionsfor-
mand, anses denne kandidat for valgt, og valget 
bortfalder. 
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af 
stillerlister er anmeldt kandidater til formandspo-
sten, konstitueres næstformanden som formand, 
indtil valg kan afholdes. 
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af 
stillerlister er anmeldt kandidater til regionsfor-
mandsposten, konstituerer regionsbestyrelsen en 
regionsformand, indtil valg kan afholdes. 
Stk. 7. Optælling af stemmesedler kontrolleres af 
en af hovedbestyrelsen nedsat optællingskomite. 
Stk. 8 Bliver formandsposten eller regionsfor-

på én valgperiode. 
For medlemmer, der indtræder i hovedbestyrel-
sen, tæller ancienniteten fra første ordinære peri-
ode. 
Der oppebæres ikke anciennitet fra andre hverv i 
foreningen. 
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mandsposten vakant mere end et år fra valgperi-
odens udløb, skal der udskrives nyvalg. Indtil ny-
valget er afholdt, fungerer næstformanden som 
formand. I dette tilfælde skal regionsbestyrelsen 
konstituere en formand, såfremt man ikke har 
valgt en næstformand. 
Bliver formandsposten eller regionsformandspo-
sten vakant mindre end et år fra valgperiodens 
udløb, indtræder næstformanden eller den konsti-
tuerede formand som formand i den resterende 
valgperiode. 
Stk. 9 Ved mistillid til formanden eller regionsfor-
manden kan 10 % af de stemmeberettigede med-
lemmer forlange urafstemning om valg af formand 
eller regionsformand. Hovedbestyrelsen eller re-
gionsbestyrelsen sørger for, at valgproceduren 
iværksættes senest 14 dage efter anmodningens 
fremsættelse. Funktionstiden starter til den 1. en 
måned efter optælling af valget. Valget gælder til 
næste ordinære valg skulle finde sted. Hovedbe-
styrelsen eller regionsbestyrelsen konstituerer en 
formand i tilfælde af vakance i forbindelse med 
mistillidsvotum. 
Stk. 10 Formanden og regionsformændene op-
pebærer et af repræsentantskabet godkendt ve-
derlag. 
 
 
 
 

Stk. 8 Bliver formandsposten eller regionsfor-
mandsposten vakant mere end et år fra valgperi-
odens udløb, skal der udskrives nyvalg. Indtil ny-
valget er afholdt, fungerer næstformanden som 
formand. I dette tilfælde skal regionsbestyrelsen 
konstituere en formand, såfremt man ikke har 
valgt en næstformand. 
Bliver formandsposten eller regionsformandspo-
sten vakant mindre end et år fra valgperiodens 
udløb, indtræder næstformanden eller den konsti-
tuerede formand som formand i den resterende 
valgperiode. 
Stk. 9 Ved mistillid til formanden eller regionsfor-
manden kan 10 % af de stemmeberettigede med-
lemmer forlange urafstemning om valg af formand 
eller regionsformand. Hovedbestyrelsen eller re-
gionsbestyrelsen sørger for, at valgproceduren 
iværksættes senest 14 dage efter anmodningens 
fremsættelse. Funktionstiden starter til den 1. en 
måned efter optælling af valget. Valget gælder til 
næste ordinære valg skulle finde sted. Hovedbe-
styrelsen eller regionsbestyrelsen konstituerer en 
formand i tilfælde af vakance i forbindelse med 
mistillidsvotum. 
Stk. 10 Formanden og regionsformændene op-
pebærer et af repræsentantskabet godkendt ve-
derlag. 
Stk. 11 Valget gælder for fire år ad gangen og er 
tidsbegrænset til 12 år. Man kan tidligst søge op-
stilling igen efter en karenstid på én valgperiode 
For medlemmer, der indtræder i formands- eller 
regionsformandsposten, tæller ancienniteten fra 
første ordinære periode. 
Der oppebæres ikke anciennitet fra andre hverv i 
foreningen, medmindre man har oppebåret hver-
vet som regionsformand i syv år eller derover og 
direkte i forlængelse af dette skal tiltræde som 
formand for foreningen, herefter kan man maksi-
malt have to valgperioder. 

 
Forslaget 
Der indføres en begrænsning på funktionstiden på maksimalt 12 år for formand, regionsfor-
mænd og medlemmer af hovedbestyrelsen. 
 
Der indføres karenstid på én periode for alle nævnte grupper.  
For medlemmer der indtræder i et af de nævnte tillidshverv i en igangværende periode, tælles 
ancienniteten fra første ordinære periode. 
 



 

 
 

Man oppebærer ikke anciennitet mellem de tre typer tillidshverv med den undtagelse, at med-
lemmer, der har oppebåret hvervet som regionsformand i syv år eller mere, ved direkte tiltræ-
den som formand maksimalt kan sidde i otte år. 
 
Forslaget vil virke fremadrettet. 
 
Begrundelse: 
I Danske Fysioterapeuter er det sjældent, at en siddende formand eller regionsformand udfor-
dres, men når der opstår vakance på en formandspost, er der som regel adskillige kandidater.  
Når der er kampvalg, skærpes den politiske samtale i foreningen, og medlemmernes politiske 
prioriteringer bliver tydelige.  
Dette ønsker vi at fremme.  
 
Det er grundlæggende positivt at have en vis udskiftning i toppen af en demokratisk organisa-
tion. 
Ved rotation sikrer vi en organisation i bevægelse, for vi behøver bevægelse - også i vores 
egen politik og organisation. 
 
I Lægeforeningen har man en maksimal funktionstid på seks år for formanden.  
I Danske Fysioterapeuter tager det lidt længere tid at tilkæmpe sig en position ift. eksterne 
politikere og i de forskellige organisationer og karteller, vi er en del af.  
Derfor vurderer forslagsstillerne, at 12 år er passende til at opnå positionerne og bruge dem til 
foreningens gavn. 
 
Økonomi: 
Ingen 


