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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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Danske Fysioterapeuters næstformand

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.



Fem regionsformænd

§ 17 Foreningens anliggender varetages af en
hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsen består af:
 Formanden
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Seks øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer

Fem regionsformænd

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
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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
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kan finde sted.

§ 19 Hovedbestyrelsen begynder sin funktionstid
straks efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Den konstituerer sig på sit første ordinære
møde ved at vælge en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Valg af formand og regionsformænd
§ 25 Formanden og regionsformændene, der skal
være ordinære medlemmer af foreningen, vælges
ved urafstemning af og blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer i henholdsvis foreningen
og regionen.
Stk. 2. Der kræves simpelt flertal af de afgivne
stemmer for at blive valgt som formand eller regionsformand. Er dette ikke opnået, sker der omvalg mellem de to kandidater, der har opnået flest
stemmer. Ved stemmelighed frasorteres ved lodtrækning så mange kandidater blandt dem med
det højeste stemmetal, at der tilbage er to kandidater.
Stk. 3. Funktionstiden for formanden starter 1.
april i lige år. Funktionstiden for regionsformanden starter 1. juli i lige år.
Stk. 4. Kandidatanmeldelse af formandskandidater skal ske senest 1. januar kl. 12 i hvert andet
lige år.
Kandidatanmeldelse af regionsformandskandidater 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 medlemmer. 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 regionsformand, anses denne kandidat for valgt, og valget
bortfalder.
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af

Valget gælder for to år ad gangen, og genvalg
kan finde sted.
§ 19 Hovedbestyrelsen begynder sin funktionstid
straks efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Den konstituerer sig på sit første ordinære
møde ved at vælge en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Valg af formand, næstformand og regionsformænd
§ 25 Formanden, næstformanden og regionsformændene, der skal være ordinære medlemmer af
foreningen, vælges ved urafstemning af og blandt
samtlige stemmeberettigede medlemmer i henholdsvis foreningen og regionen.
Stk. 2. Der kræves simpelt flertal af de afgivne
stemmer for at blive valgt som formand, næstformand eller regionsformand. Er dette ikke opnået,
sker der omvalg mellem de to kandidater, der har
opnået flest stemmer. Ved stemmelighed frasorteres ved lodtrækning så mange kandidater
blandt dem med det højeste stemmetal, at der
tilbage er to kandidater.
Stk. 3. Funktionstiden for formanden starter 1.
april i lige år. Funktionstiden for næstformanden
starter i 1. april i ulige år. Funktionstiden for regionsformanden starter 1. juli i lige år.
Stk. 4. Kandidatanmeldelse af formandskandidater skal ske senest 1. januar kl. 12 i hvert andet
lige år.
Kandidatanmeldelse af næstformandskandidater
skal ske senest 1. januar kl. 12 i hvert andet ulige
år, første gang
Kandidatanmeldelse af regionsformandskandidater 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 medlemmer. Siddende formand, næstformand eller regionsformand, der genopstiller, skal ikke aflevere
25 stillere.
Stk. 6. Er der ved fristens udløb kun opstillet én
kandidat til posten som formand, næstformand
eller regionsformand, anses denne kandidat for
valgt, og valget bortfalder.
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af
stillerlister er anmeldt kandidater til formandspo-

stillerlister er anmeldt kandidater til formandsposten, konstitueres næstformanden som formand,
indtil valg kan afholdes.
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af
stillerlister er anmeldt kandidater til regionsformandsposten, 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 regionsformandsposten vakant mere end et år fra valgperiodens udløb, skal der udskrives nyvalg. Indtil nyvalget er afholdt, fungerer næstformanden som
formand. I dette tilfælde skal regionsbestyrelsen
konstituere en formand, såfremt man ikke har
valgt en næstformand.
Bliver formandsposten eller regionsformandsposten vakant mindre end et år fra valgperiodens
udløb, indtræder næstformanden eller den konstituerede formand som formand i den resterende
valgperiode.

Stk. 9 Ved mistillid til formanden eller regionsformanden kan 10 % af de stemmeberettigede medlemmer forlange urafstemning om valg af formand
eller regionsformand. Hovedbestyrelsen eller regionsbestyrelsen 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. Hovedbestyrelsen eller regionsbestyrelsen konstituerer en
formand i tilfælde af vakance i forbindelse med
mistillidsvotum.
Stk. 10 Formanden og regionsformændene oppebærer et af repræsentantskabet godkendt vederlag.

sten, konstitueres næstformanden som formand,
indtil valg kan afholdes.
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af
stillerlister er anmeldt kandidater til næstformandsposten, konstituerer hovedbestyrelsen en
næstformand, indtil valg kan afholdes.
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af
stillerlister er anmeldt kandidater til regionsformandsposten, konstituerer regionsbestyrelsen en
regionsformand, indtil valg kan afholdes.
Stk. 7. Optælling af stemmesedler kontrolleres af
en af hovedbestyrelsen nedsat optællingskomite.
Stk. 8 Bliver formandsposten, næstformandsposten eller regionsformandsposten vakant mere
end et år fra valgperiodens udløb, skal der udskrives nyvalg. Indtil nyvalget er afholdt, fungerer
næstformanden som formand. Såfremt der er tale
om næstformandsposten, konstituerer hovedbestyrelsen en næstformand indtil valgets afholdelse. I dette tilfælde skal regionsbestyrelsen konstituere en formand, såfremt man ikke har valgt en
næstformand.
Bliver formandsposten eller regionsformandsposten vakant mindre end et år fra valgperiodens
udløb, indtræder næstformanden eller den konstituerede formand som formand i den resterende
valgperiode.
Stk. 9 Ved mistillid til formanden, næstformanden
eller regionsformanden kan 10 % af de stemmeberettigede medlemmer forlange urafstemning
om valg af formand, næstformand eller regionsformand. Hovedbestyrelsen eller regionsbestyrelsen 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. Hovedbestyrelsen
eller regionsbestyrelsen konstituerer en formand
eller næstformand i tilfælde af vakance i forbindelse med mistillidsvotum.
Stk. 10 Formanden, næstformanden og regionsformændene oppebærer et af repræsentantskabet godkendt vederlag.

Forslag:
Forslaget indebærer, at der indføres en fuldtidshonoreret næstformandspost i Danske Fysioterapeuter. Som konsekvens udvides repræsentantskabet med én plads.
Første valg kan finde sted, så næstformanden tiltræder 1.april 2020. Forslaget betyder, at
hovedbestyrelsen udvides med et medlem.
Følgende konditioner foreslås:
 Forskudt valgperiode i forhold til formand
 Valgperioden er 4 år
 Valget sker ved urafstemning
Begrundelse:
Danske Fysioterapeuter er en forening i rivende udvikling. Både hvad angår medlemstal, og
hvad angår opgaver. Vi bliver stadig flere fysioterapeuter på det danske arbejdsmarked. Danske Fysioterapeuter har igennem en årrække ydet en ihærdig politisk indsats for at sætte en
sundhedspolitisk dagsorden og en anderledes tilgang til sundhed og sundhedsvæsenets ydelser.
Der er oprustet politisk overfor kommuner og regioner med regionsformænd i de fem regioner.
Med vores resultater har vi vist, at det betaler sig at styrke den politiske handlekraft. Sammen
har vi sat en dagsorden i form af fokus på:





Træning, fysisk aktivitet, forebyggelse og tidlig indsats.
At fysioterapeuter er en kompetent og vigtig faggruppe på alle fronter i sundhedsvæsenet
At fysioterapeuter har kompetencer til at stå i forreste række og deltage, når der tales om
udvikling og nytænkning i sundhedsvæsenet
At der er mange ubenyttede jobudviklingsmuligheder for fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter er lykkedes med meget. Vi har åbnet vinduer og er blevet en aktør,
det er svær at komme udenom. Det er godt for borgerne, for nuværende og for kommende
medlemmer og for professionen.
Hvorfor skal Danske Fysioterapeuter så have en lønnet næstformand?
Vi står i de kommende år overfor nogle endnu større udfordringer, hvor det kræver stærk politisk handlekraft og tilstedeværelse.
Der er opbrud i de kendte strukturer i fagbevægelse, derfor skal Danske Fysioterapeuter være
tilstede, hvor vi kan, og samarbejde med dem, der vil, ligesom vi skal positionerer os.
Arbejdsmarked og sundhedssektoren i særdeleshed er i forandring, og vi bliver flere fysioterapeuter. Derfor skal Danske Fysioterapeuter stå i forreste række, når nye områder skal udvikles og kommer på tale.
Forslagsstillerne ønsker en forening, der:
 Til stadighed er i front med at se nye muligheder og tilgange for vores profession








Arbejder mere med mulighederne for at påvirke de spor, der bliver lagt ud for vores grunduddannelse
Er mere politisk offensiv i debatterne om optimering og organisering af sundhedsvæsenet
Er synlig og profilerer sig mere på det arbejdsmarkedspolitiske område
Er fremtrædende i fremtidige forhandlingsfællesskaber og øvrige samarbejdsrelationer
både på det offentlige og på det private område.
Er politisk klar til at møde både muligheder og udfordringer på et fremtidigt arbejdsmarked,
hvor flere aktører byder ind på kommende arbejdsopgaver.
Har politisk overskud, så vi eksempelvis ikke er nødt til at prioritere mellem OKforhandlinger og andre politiske opgaver

Og vi skal også holde fast i og arbejde videre med de opnåede resultater.
Danske Fysioterapeuter har lige som andre foreninger en stor opgave med at fastholde medlemmerne. Således vil en næstformand kunne bidrage til, at vi opretholder vores medlemsprocent, og medlemmerne fortsat har en synlig forening, både hvad angår medlemsbetjening og politisk interessevaretagelse.
Medlemsbetjening og politisk interessevaretagelse er to ting, der hænger nøje sammen
og er vigtige for, at medlemmerne til stadighed kan se formålet med at være medlemmer
af Danske Fysioterapeuter.
Derfor skal vi øge relationerne mellem medlemmerne og skabe større sammenhæng og forståelse mellem de politiske indsatser og fysioterapeuters arbejdsliv.
Næstformanden skal varetage de politiske opgaver i tæt samarbejde med formanden, men det
er vigtigt, at næstformanden har selvstændige politiske ansvarsområder.
Det er vigtigt, at vi styrker den centrale politiske tilstedeværelse og handlekraft nu.
Økonomi:
Baseret på lønniveauet til den tidligere fuldtidshonorerede næstformand og i øvrigt de aktuelle
udgifter til bl.a. formandens rejseaktivitet, vil de samlede udgifter til en fuldtidshonoreret næstformand være mellem 1,0 og 1,1 mio. kr. årligt, afhængig af, om næstformanden i forvejen bor
i hovedstadsområdet, eller om foreningen skal skaffe og finansiere en mindre bolig til næstformanden.
Derudover vil der i valgår være en udgift på ca. 200.000 kr. til gennemførelse af kampagne og
valghandling.
Endelig er der taget højde for besparelsen på honoraret til den nuværende næstformand, svarende til ca. 50.000 kr. årligt.

