Generalforsamling 2017
Referat af generalforsamlingen, afholdt 16. maj 2017.

Formalia
Valg af dirigent
Regionsbestyrelsen foreslog Ann Sofie Orth. Hun blev accepteret.
Generalforsamlingen var rettidig indkaldt efter lovene §20 stk. 2 Der skulle være varslet med mindst 14
dage i fagblad og på hjemmeside. Generalforsamlingen har været annonceret 1. gang i blad nr. 1, der
udkom i 1. februar og på hjemmesiden siden slutningen af januar måned.
Valg af stemmetæller
Regionsbestyrelsen foreslog: Charlotte Larsen, Per Norman Jørgensen og Anders Jæger Nielsen. De blev
valgt.

Beretning
Formand Tine Nielsen berettede om hendes, regionens og regionsbestyrelsens arbejde siden sidste
generalforsamling. Og hun satte sit fokus på de vigtigste områder for foreningen: medlemsdemokrati; som
hun ser som det vigtigste for foreningen, de ordnede forhold vi fortsat skal arbejde for at udbrede samt det
fortsatte arbejde med at vise hvor flere fysioterapeuter kan få arbejde. Hovedbudskabet lød: Flere jobs til
flere aktive medlemmer – på ordentlige vilkår.
Beretningen medfødte en god debat. Det store fokus var på foreningens sammenhængskraft, engagement
af de unge medlemmer og den fagforeningsmæssige del af foreningens arbejde. Der blev efterspurgt flere
ambitioner på medlemmernes vegne og en forening der understøtter medlemmernes
forandringskompetence, så fysioterapeuter i forening kan forandre deres egen hverdag og deres
arbejdsmarkedet. Og der var enighed om, at det er vigtigt at fortælle om hvor meget vi faktisk kan, når vi
arbejder sammen.
Den trykte beretningen kan læses her på regionens hjemmeside: hovedstaden.fysio.dk

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag. Disse skulle stilles inden 1. april.

Valg
Der var 11 pladser i regionsbestyrelsen der var valg til på Generalforsamlingen. Efter opstillingsrunden var
der 11 opstillede. Alle blev valgt ved fredsvalg.
Genvalg:
Katja Milling Knudsen, Psykiatrisk Center Glostrup
Jes Mogensen, Klinik for Fysioterapi, Aakirkeby
Børge Bo Hansen, Lions Kollegiet
Per Tornøe, Østerbro Fysioterapi

Tilde Ransborg, Rigshospitalet
Rasmus Sylvest Mortensen, Sahva
Nyvalg:
Line Schiellerup, Hvidovre Hospital (nyvalgt som menigt medlem, tidligere TR-repræsentant)
Jeannette Præstegaard, UC Sjælland
Eik Bjerre, Rigshospitalet
Stine Holm Petersen, Træningscenter Møllebo, Lyngby-Taarbæk kommune
Noor Jady, Amagerbro Fysioterapi
Suppleantvalg:
Karen Gottlieb, Genoptræningscenteret Skovbrynet, Suppleant
Tanja Konradsen, Specialfysioterapien, Københavns Kommune, Suppleant
Suppleanterne aftaler i mindelighed at Karen Gottlieb er 1. suppleant, Tanja Kleist Konradsen 2. suppleant.
Valget gælder den to-årige periode frem til næste generalforsamling.
Afgående Regionsbestyrelsesmedlemmer:
Anita Hansen
Casper Mortensen
Mette Amstrup
Tine sagde tak for den samarbejdet og den gode indsats.
Ud over de valgte på generalforsamlingen består regionsbestyrelsen af Anders Jæger Nielsen og Charlotte
Larsen, begge valgt blandt regionens tillidsrepræsentanter, Nicolas Vejrup Mathiesen,
Studenterrepræsentant, samt Per Normann Jørgensen, valgt af Samarbejdsudvalget for de praktiserende og
regionsformand Tine Nielsen.
Første møde i den nye bestyrelse afholdes 7. juni 2017

Regnskab og budget
Regnskabet skulle ikke godkendes og budgettet er et rammebudget til orientering. Tine Nielsen fremlagde
regnskaberne og budgettet. Der faldt en enkelt kommentar med et ønske om større budget til
medlemsaktiviteter.

