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Mette Østergaard
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Afbud:

 DSF bestyrelse; Bjarne Rittig-Rasmussen, Bente Andersen, Ulla Due og Heidi Marie Brogner
 Delegerede fra faglige selskaber i fysioterapi
 Observatører fra bestyrelserne i faglige selskaber i fysioterapi
 Observatører fra Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse
 Dirigent
 DSF sekretariat

1. Valg af dirigent
Peter Breum var indstillet som dirigent af bestyrelsen og blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden
Generalforsamlingen godkendte forretningsorden.

3. Valg af stemmetællere
Mette W. Østergaard og Annette Fisker var indstillet som stemmetællere og blev valgt som
stemmetællere.

4. Valg af referent
Mette Østergaard var indstillet til referent og blev valgt som referent.

5. Indstilling fra bestyrelsen
Dirigenten introducerede punkterne for, på hvilket grundlag den ekstraordinære generalforsamling afholdes.
-

Uklare aftaler omkring DSFs organisatoriske placering under Danske Fysioterapeuter (DFys)
Problematik i forhold til DSFs faglige legitimitet og integritet, da DSF er blevet underlagt Danske Fysioterapeuters faglige afdeling.

Bestyrelsen havde på forhånd fremstillet fire indstillinger til generalforsamlingen.
1. Vil de delegerede støtte, at bestyrelsen ikke accepterer afgivelse af faglig integritet og
råderet over eget sekretariat, møde- og beslutningsvirksomhed?
1

2. Vil de delegerede støtte, at bestyrelsen ikke accepterer, at samarbejdsaftaler ikke efterleves i praksis?
3. Vil de delegerede støtte, at bestyrelsen ikke accepterer, at specialistordningen er Danske Fysioterapeuters faglige afdelings ansvar?
4. Vil de delegerede støtte, at der skal laves vedtægtsændringer, som kan bidrage til
problemløsning af ovenstående?
Dirigenten gav formand Bjarne Rittig-Rasmussen ordet til en fremstilling af bestyrelsens
indstillinger.
Bjarne forklarede, at situationen op til bestyrelsens indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har været præget af oplevelsen af, at der har været uklarheder omkring ledelsen af DSF sekretariatet. Bestyrelsen oplever, at der skete et skifte i den ledelsesmæssige
styring af DSF og DSFs sekretariat i løbet af efteråret 2016-foråret 2017. Skiftet er eksemplificeret ved, at DFys chefer nu var indkopieret i bestyrelsens mailkorrespondance,
DFys chefer deltog i alle bestyrelsens møder, og at Dfys chefer deltog i DSF sekretariatets
interne planlægningsmøder, hvilket ikke har været tilfældet før. Bestyrelsen oplever skiftet
som en radikal ændring i DSFs arbejdsgange, og at de ikke har fået en forklaring på dette
skifte. Bestyrelsen får oplevelsen af, at de ikke længere må arbejde selvstændigt med DSF
sekretariatsmedarbejdere udenom DFys chefer. Tidligere har været en for DSF selvstændig
sekretariatsbetjening med reference til formanden i samarbejde med DFys ledelse.
Bestyrelsen udviste i januar undren over oplæg til dagsorden for DSF bestyrelsesseminar
og fandt ikke, at programmet imødekom bestyrelsens ønsker for deres seminar. Bestyrelsen bad om, at programmet blev tilpasset særligt mht. deltagelse fra DFys. Det sidstnævnte førte til et afklarende møde mellem repræsentanter fra DSF bestyrelse og Danske
Fysioterapeuters direktør samt faglig og politisk chef, hvor dagsorden var ledelse af DSF
sekretariatet. Dog opleves, at mødet kom til at handle om kritik af DSFs leverancer til
Danske Fysioterapeuter. Denne kritik var ikke bekendt hos Danske Fysioterapeuters formand ifb. med senere møde i Samarbejdsforum.
Bestyrelsen oplever samlet set, at budskabet i Samarbejdsforum var, at intet er ændret,
men i sekretariatet har en ændring medført en streng styring af DSFs beslutninger og arbejdsgange. Dermed opleves, at DSF er sat under administration, og bestyrelsens beslutninger ikke bliver respekteret og må drøftes på ny. Bestyrelsen opfatter sig selv tjene til
formål at være udelukkende rådgivende panel for DFys, hvilket de ser som et fordyrende
led ift. de oprindelige målsætninger med etableringen af DSF. Bestyrelsen understregede,
at de ønsker og imødekommer at samarbejde med DFys, men vil gerne arbejde selvstændigt. Bestyrelsen ønsker med indstillingerne, at generalforsamlingen drøfter disse problemstillinger.
Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht havde som observatør fra HB ekstraordinært fået 10 minutters taleret til generalforsamlingen.
Tina Lambrecht indledte sin tale med at sige, at hun håbede aldrig, hun skulle sige disse
ord igen. Tina gav udtryk for, at hun var vred over at ansatte i Danske Fysioterapeuter
bliver hængt ud af DSFs bestyrelse.
Tina forklarer at den samarbejdsaftale, som er indgået mellem DSF og DFys er gældende,
hvilket også blev bekræftet efter formandsskifte i DSF. Tina mener ikke, at bestyrelsens
orientering til generalforsamlingen er virkelighedssvarende og forvrænger det samarbejde,
som DSF og DFys har haft.
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Tina refererede fra Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab i 2012, hvor beslutningen
om etablering af DSF og de faglige selskaber blev truffet. Udgangspunktet var her, at de
faglige selskaber blev etableret indenfor DFys organisatoriske ramme og i en tæt samarbejdsstruktur. Det var tanken, at DFys sekretariat skal være en stærk ressource for DSF
og de faglige selskaber, og at der er et tæt og koordineret samarbejde. DSFs sekretariatsmedarbejdere er ansat i DFys og selvom disse arbejder for DSF, er der ledelsesmæssig
ophæng gennem faglig chef, der er ansvarlig for at kvalitetssikre, prioritere og sørge for at
opgaverne bliver gjort, som bestyrelsen ønsker sig. Det er dermed DFys, der har det ledelsesjuridiske ansvar overfor DSFs medarbejdere og laver aftaler med DSFs formand. Sådan
har det hele tiden været, og der er ikke nogen uklarheder i den organisatoriske ramme,
som DFys repræsentantskab vedtog i 2012.
Tina kan således ikke genkende, at der har ligget et pres på DSF fra DFys og mener, der
er tale om et forsøg på at omskrive det oprindelige ophæng og tilsidesætte demokratiet.
Tina bad generalforsamlingen om at se op og vide at fag og politik hænger sammen.
Mht. specialiseringsordningen, så er DSF og DFys nødt til at samarbejde, idet ordningen
skal leve politisk. Tina forklarede, at alt i denne sammenhæng er aftalt med bestyrelsen og
eventuelle organisatoriske justeringer er aftalt med DSF formand løbende.

Drøftelse i salen
På baggrund af de to indlæg var der åben drøftelse i salen. Der var flere bemærkninger
om, at situationen virkede kompleks og uigennemskuelig. Flere konkluderede, at der var
problemstillinger i samarbejdet mellem DSFs bestyrelse og Danske Fysioterapeuter, men
gav udtryk for at det var uklart, hvad der var foregået, samt hvorvidt DSFs bestyrelse var
blevet rådgivet af eller underlagt styring fra Danske Fysioterapeuter. Det blev drøftet, at
en strammere styring af DSF måske har været nødvendig, men på trods af, at bestyrelsen
ikke oplever at være informeret om, hvorvidt DSF gjorde det godt nok eller ej, var der ikke
opbakning til bestyrelsens indstillinger i relation til dette. Det blev sandsynliggjort, at ledelsesformen blev ændret ifb. med ændringer i ledelsen i DFys, men flere gav udtryk for
at det i den eskalerende konflikt blev svært at gennemskue forretnings- og beslutningsgange i DSF. Salen var ikke i tvivl om, at der var et ønske om at samarbejde mellem DFys
og DSF, men DSFs vedtægter opleves svære at forstå i denne sammenhæng. Generalforsamlingen fandt det dermed uklart, hvorvidt DSF har accepteret at modtage relevant styring fra DFys, men samstemmende konstaterede de delegerede der ytrede sig, at der har
været mangler i forventningsafstemningen mellem DSF og DFys, og at der er tale om en
konflikt i samarbejdet, som DSFs bestyrelse har brugt meget tid på. Der var yderligere
flere bemærkninger om, at det har været en stor opgave, at få DSF op at stå som organisation samtidig med at udvikle en specialiseringsordning. Bestyrelsen blev anerkendt for
dette arbejde.
Tina Lambrecht forklarede, at Danske Fysioterapeuter vil forventningsafstemme yderligere
med DSF fremover, at DSFs bestyrelse er en gråzone mellem fag og politik samt, at politikere er nødt til at lytte til embedsmændene. Normalt er en bestyrelse ikke udførende, men
giver sekretariatet mandat til at udføre og ret til at kritisere, når opgaven ikke bliver løst.
De ekstra ressourcer DSF har fået tilført fra DFys, var aftalt med formanden for DSF.
Der var på baggrund af drøftelsen flere i salen, som ytrede et behov for en frisk start med
en ny bestyrelse. Enkelte påpegede at de håbede, at der var nogle i bestyrelsen, som ville
fortsætte, men på baggrund af manglende indsigt i konflikten med udgangspunkt i de fo-
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religgende oplysninger konstaterede dirigenten, at det ikke var muligt at tage stilling til
indstillingerne som fremført af bestyrelsen.
Dirigenten lukkede derfor punktet med debat om indstillingerne og konkluderede at samlet
set kunne generalforsamlingen ikke bakke op om bestyrelsens indstillinger og konsekvensen var at hele bestyrelsen ønskede at trække sig. Den afgående bestyrelse fik tak for det
store arbejde de har udført igennem opstarten af DSF og modtog en klapsalve fra salen.
Der blev herefter holdt en pause, hvor delegerede kunne skrive sig på en seddel, såfremt
de ønskede at stille op til bestyrelsen.

6. Valg til bestyrelsen
Der var i pausen seks personer, som havde skrevet sig på listen over opstilling til bestyrelsen. De seks personer introducerede sig selv til salen.
Efterfølgende var der afstemning, hvor de delegerede kunne afgive op til fem stemmer.
Stemmetællerne talte stemmerne op med overværelse af dirigenten.
Idet bestyrelsen har forskudte valgperioder var det muligt at blive valgt for henholdsvis 3
år, 1 år og 1 år som suppleant. Valget blev som følgende:


Heidi Marie Brogner, DSMOF; valgt for en tre-årig periode



Lars Henrik Larsen, DSMF; valgt for en tre-årig periode



Gitte Arnbjerg, DSSFE; valgt for en tre-årig periode



Rasmus Gormsen Hansen, DSHLF; valgt for en et-årig periode



Morten Topholm, DSMDT; valgt for en et-årig periode



Christian Arens, DSNF; valgt til suppleant for en et-årig periode

7. Eventuelt
Den afgåede formand Martin B. Josefsen modtog en gave for sine fire år som formand for
DSF. Bente Andersen og Bjarne Rittig-Rasmussen modtog en blomst for deres fire år som
bestyrelsesmedlem i DSF.
Dirigenten afsluttede generalforsamling.

Dirigent, Peter Breum
___________________
Dato:
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