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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
 to tillidsrepræsentanter
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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
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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.
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§ 17 Foreningens anliggender varetages af en
hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsen består af:
 Formanden
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Seks øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
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Stk. 2. Hovedbestyrelsens 12medlemmer vælges
således:
 Fem regionsformænd - valgt ved urafstemning
i regionerne
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Seks hovedbestyrelsesmedlemmer - valgt af
og blandt repræsentantskabets medlemmer
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Som observatør med taleret formanden for
Fysioterapeut Studerendes Landsråd
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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



Som observatør med taleret en
fysioterapistuderende valgt ved urafstemning
af og blandt de fysioterapistuderende

maksimalt afgives en stemme på hver kandidat.
Valget gælder for to år ad gangen, og genvalg
kan finde sted.
Stk. 3. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen
udtræder af repræsentantskabet på grund af, at
vedkommende udtræder af regionsbestyrelsen,
bestyrelsen i en fraktion eller i et fagligt selskab
eller ophører som
tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant/SUmedlem og dermed ikke har valggrundlaget i
orden, indtræder suppleanten i den resterende
valgperiode.
Stk. 4. Ved valg af suppleanter til de seks
repræsentantskabsvalgte
hovedbestyrelsesmedlemmer tildeles hvert
medlem af repræsentantskabet et antal stemmer,
der svarer til det antal suppleanter, der ved valget
skal vælges til hovedbestyrelsen.
a. Suppleanter til hovedbestyrelsens 6
repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges af
og blandt repræsentantskabets medlemmer.
b. Som første suppleant fungerer den kandidat
med det højeste stemmetal; kandidaten med det
næsthøjeste stemmetal er anden suppleant osv.
c. En suppleant fungerer som stedfortræder for et
hovedbestyrelsesmedlem ved vakance. Såfremt
et hovedbestyrelsesmedlem ikke er blevet
genvalgt til regionsbestyrelsen, anses dette
ligeledes som vakance.
d. Hvis en suppleant permanent indtræder i
stedet for et hovedbestyrelsesmedlem, sidder
pågældende svarende til funktionsperioden for
det pågældende hovedbestyrelsesmedlem.
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Forslag:
Forslaget indebærer, at de fysioterapi-studerende medlemmer af foreningen får en fast
observatørpost i hovedbestyrelsen og på repræsentantskabet med forslags- og taleret.
Observatørposten besættes efter urafstemning blandt de fysioterapi-studerende medlemmer.

Begrundelse:
Fysioterapistuderende er ordinære medlemmer og kan som sådan søge indflydelse i
foreningen ved at stemme og søge valg til regions- og hovedbestyrelsen. Dog er de ikke
valgbare til de fuldtidshonorerede poster, dvs. formand og regionsformænd.
I erkendelse af at det på trods af gode intentioner og meget arbejde har vist sig umuligt at
drive FLR, Fysioterapistuderendes Landsråd, foreslår hovedbestyrelsen, at observatørposten
genindføres. FLR har gennem hele sin levetid været udfordret af, at det ikke er muligt at finde
repræsentanter på alle uddannelsesinstitutioner. Selvom tidligere og nuværende
bestyrelsesmedlemmer har lagt mange kræfter i FLR, betyder rekrutteringsudfordringerne, at
FLR ikke har ressourcerne til at afholde arrangementer og ikke formår at nå ud til de
studerende.
Forslaget er begrundet i, at det er afgørende for foreningen – politisk og fagligt - at have en
stemme fra fremtidens fysioterapeuter i foreningens besluttende organer.
Indsatsen for de fysioterapistuderende indebærer udover dette tiltag i øvrigt etablering af
studenterambassadører på uddannelsesinstitutionerne og afholdelse af et årsmøde for
studerende.
Økonomiske konsekvenser:
Der vil være omkostninger forbundet med afholdelse af urafstemning hvert andet år.
Omkostninger vil være til selve valghandlingen og aktiviteter i forbindelse med afholdelse af
valget.

