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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1   FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter  
 
 
 

 Forslag nr. 
 
 
(Ændringer fremhævet ved understregninger) 
 

§ 16 Ordinært repræsentantskabsmøde holdes 
hvert andet år (lige årstal) i oktober eller 
november måned. 
Stk. 2. Datoen for repræsentantskabsmødet og 
tidspunktet for indsendelse af forslag til 
dagsordenens pkt. 4 og 5 bekendtgøres i 
førstkommende fagblad og på foreningens 
hjemmeside i februar måned (lige år). 
Stk. 3. Repræsentantskabet og suppleanter 
indkaldes af hovedbestyrelsen med fire ugers 
varsel. 
 
Samtidig med indkaldelsen udsendes 
dagsordenen, årsberetningen, det reviderede 
regnskab samt forslag til dagsordenens pkt. 4 og 
5. 
Dagsorden og bilag til dagsordenens pkt. 4 og 5 
udsendes yderligere til medlemmer af 
regionsbestyrelsen, til formænd for fraktioner og 
faglige selskaber samt til tillidsrepræsentanter og 
samarbejdsudvalgsmedlemmer og 
kontaktpersoner. 
 
Den skriftlige årsberetning udsendes til samtlige 
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medlemmer senest fire uger før mødets 
afholdelse. 
Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære 
repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst 
følgende punkter: 

 Navneopråb 

 Valg af dirigent 

 Årsberetning 

 Indkomne forslag til beslutning 

 Indkomne forslag til diskussion 

 Forelæggelse af det reviderede regnskab 

 Fremlæggelse af rammebudget og 

fastsættelse af kontingent 

 Valg af seks hovedbestyrelsesmedlemmer 

 Valg af seks suppleanter til hovedbestyrelsen 

 Valg af medlemmer til Rekreationsfondens 

bestyrelse 

 Valg af statsautoriseret revisor 

 Eventuelt 

Stk. 5. Forslag til dagsordenen kan indsendes af 
enhver repræsentant. 
Det er en betingelse for optagelse på 
dagsordenen, at forslag er ledsaget af en skriftlig 
begrundelse. Forslag, der ikke er optaget på 
dagsordenen, kan ikke endeligt afgøres, såfremt 
blot én repræsentant modsætter sig dette, 
medmindre det fremsatte forslag er et 
ændringsforslag til et forslag optaget på 
dagsordenen. 
Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, 
når mindst 2/3 af dets 56 medlemmer er til stede. 
Repræsentantskabet fastsætter en 
forretningsorden. 
Stk. 7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
kan afholdes efter hovedbestyrelsens beslutning 
og skal afholdes, hvis mindst 1/4 af 
repræsentantskabets medlemmer fremsætter 
skriftlig begæring herom med angivelse af 
motiveret dagsorden. Ekstraordinært 

medlemmer senest fire uger før mødets 
afholdelse. 
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repræsentantskabsmøde skal afholdes senest en 
måned efter, at hovedbestyrelsen har modtaget 
begæring herom. 
 
Mødet indkaldes med mindst otte dages varsel 
ved skriftlig meddelelse til samtlige 
repræsentanter og suppleanter. Samtidig med 
indkaldelsen udsendes dagsorden for mødet. 
På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
kan kun behandles spørgsmål, som er optaget på 
dagsordenen. 

Hovedbestyrelsen 

§ 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. 
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/SU-
medlem og dermed ikke har valggrundlaget i 
orden, indtræder suppleanten i den resterende 
valgperiode. 
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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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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. 
 
 
 

Stk. 4. Ved valg af suppleanter til de otte 
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 otte 
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. 
 

 
Begrundelse:  
Danske Fysioterapeuter er de forløbende år blevet mange flere medlemmer med mange flere 
forskelligrettet arbejdsfelter og interesser. Derfor mener forslagsstillerne, at der skal vælges to 
yderligere medlemmer til hovedbestyrelsen, således at hovedbestyrelsen får en større bredde 
i repræsentationen og mulighed for at få flere nuancer i de politiske beslutninger. Derudover 
mener forslagsstillerne, at en udvidelse af hovedbestyrelsen på denne måde vil bidrage til en 
bedre balance mellem fuldtidspolitikere og repræsentantskabsvalgte medlemmer af 
hovedbestyrelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det årlige honorar til de repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer er pt. på 
49.700 kr. Dertil kommer tabt arbejdsfortjeneste og transport i forbindelse med møderne samt 
udgifter til deltagelse i konferencer og lign.  


