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Beslutningsreferat — generalforsamling i Dansk Selskab for

Fysioterapi 2020

Dansk Selskab for Fysioterapis generalforsamling 2020 blev afholdt:

Tid: Tirsdag d. 22. september kl. 13.00

Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse afforretningsorden

3. Valg af stemmetællere og referent

4. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i den forløbne periode

siden sidste ordinære generalforsamling.

5. Økonomi og regnskab: Forelæggelse af årsrapporter til godkendelse

6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Selskaber.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt.

Ad punkt 1: Valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsen blev Janus Piil Christensen,

Organisatorisk chef hos Danske Bioanalytikere, valgt som

dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet og beslutningsdygtig.
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Ad punkt 2: Godkendelse af forretningsorden

Der forelå et forslag til forretningsorden. Forretningsordenen
blev godkendt.

Ad punkt 3: Valg af stemmetællere og referent

Efter forslag fra bestyrelsen blev Sille Frydendal og Bibi Dige
Heiberg valgt som stemmetællere.

Lars Tomlinson blev desuden valgt som referent.

Ad punkt 4: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i den
forløbne periode siden sidste generalforsamling

Den seneste generalforsamling blev afholdt i juni måned 2018.
Derfor omfattede den skriftlig beretning perioden juni 2018-
september 2020. Beretningen var sendt ud forud for
generalforsamlingen.

Formand Gitte Arnbjerg fremlagde den mundtlige beretning.

I den mundtlige beretning, blev det bl.a. fremhævet, hvordan
samarbejdet med Danske Fysioterapeuter i perioden har været
et vigtigt fokus. Samarbejdet har været udfordret, men Gitte
pointerede også, at der særligt hen over sommeren 2020 har
været flere lyspunkter, og at hun selv og resten af bestyrelsen
lige nu er optimistiske med henblik på at fagligheden fremover
får større tyngde hos Danske Fysioterapeuter og i
Hovedbestyrelsen.

Gitte nævnte også, at bestyrelsen har givet de faglige selskaber
mulighed for at få økonomisk støtte. Dels er der i perioden
lanceret en pulje til at understøtte arbejdet med kliniske
retningslinjer, faglige statusser mv. Med beslutning fra
Repræsentantskabet har DSF øremærket 100.000 kr. årligt til de
faglige selskaber. I perioden er der bevilliget 167.000 kr.
Derudover har der i forbindelse med Covidl9 restriktioner,
været afsat 100.000 kr. til kompensation hos de faglige selskaber
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ved tabte udgifter til aflyste arrangementer og kurser. I alt er der

bevilliget 73.000 fra “Covidl9 puljen”.

I beretningen slog Gitte Arnbjerg også ned på det faktum, at

antallet af medlemmer af faglige selskaber er stort set uændret i

perioden. Og hun pointerede, at der fortsat er et langt sejt træk

for at nå målet om 10.000 medlemmer af faglige selskaber i

2025.

En anden udfordring, som Gitte påpegede, er arbejdet for at

sikre forskertilkytning hos alle faglige selskaber. Bestyrelsen er

optaget af, at der kommer et tæt samarbejde mellem faglige

selskaber og forskningsmiljøerne til gavn for fagligheden i

fysioterapien.

Gitte Arnbjerg rundede den mundtlige beretning af, med at

understrege vigtigheden af det tætte samarbejde DSF oplever

med de faglige selskaber. Hun betonede herunder det

væsentlige ved, at de faglige selskaber er meget engagerede og

fortsat løbende stiller krav til DSF.

Ved den efterfølgende drøftelse blandt de fremmødte blev der

spurgt til samarbejdet med Danske Fysioterapeuter og HB og der

blev efterspurgt en løbende orientering til de faglige selskaber,

omkring udviklingen i samarbejdet

Gitte Arnbjerg understregede, at samarbejdet med Danske
Fysioterapeuter og HB er i fokus. Der viii forbindelse med møder
i samarbejdsforum komme status til de faglige selskaber omkring

de konkrete resultater.

Derudover var der en drøftelse omkring bestyrelsens

organisering og prioriteringen af, at bestyrelsesformanden er

halvtidsansat. Gitte Arnbjerg gav et oprids af sine opgaver og

nævnte, hvordan hun primært arbejder på det strategiske niveau

for at sikre overordnet fremdrift. Desuden er hun også i perioder

optaget af mere dagligdagsopgaver, i det at sekretariatet har

forholdsvist begrænsede ressourcer, og hun derfor også i mindre

omfang påtager sig opgaver med administrativt indhold.
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Gitte Arnbjerg og Lars Henrik (som fungerende formand og
næstformand), nævnte desuden at bestyrelsen løbende vil se på,
hvordan de mest hensigtsmæssigt udnytter ressourcerne hhv.
bestyrelse og sekretariat.

Dansk Selskab for Fysioterapis beretning blev herefter
enstemmigt godkendt.

Ad punkt 5: Forelæggelse af årsrapporter til godkendelse

Dansk Selskab for Fysioterapis regnskaber for 2018 og 2019 blev
forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Dansk Selskab for Fysioterapi kunne for begge år fremvise et
overskud.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporterne.

Årsrapporterne blev herefter godkendt.

Ad punkt 6: Indkomne forslag fra bestyrelse eller Selskaber

Der var ikke indkommet forslag til behandling på
generalforsamlingen.

Ad punkt 7: Valg af bestyrelse

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg til

generalforsamlingen: Gitte Arnbjerg, Lars Henrik Larsen og Heidi

Marie Brogner. Alle tre stillede op til genvalg. Desuden skulle der

vælges en suppleant til bestyrelsen.

Generalforsamlingen foretog, ved fredsvalg, valg af de tre
bestyrelsesmedlemmer for en fireårig periode. Følgende blev

valgt:

- Gitte Arnbjerg (genvalgt), bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab

for Fysioterapi i Arbejdsliv
- Lars Henrik Larsen (genvalgt), bestyrelsesmedlem i Dansk

Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi
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- Heidi Marie Brogner (genvalgt) bestyrelsesmedlem i Dansk

Selskab for Smerte og Fysioterapi

Generalforsamlingen foretog ligeledes valg af en suppleant til

bestyrelsen. Christine Ginnerup fra Dansk Selskab for
Fysioterapeutisk Test & Træning stillede op som suppleant.

Følgende blev valgt som suppleant:

- Christine Ginnerup fra Dansk Selskab for Fysioterapeutisk
Test & Træning

Ad punkt 8: Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog, at Beierholm fortsætter som

statsautoriseret revisor for DSF.

Forslaget blev vedtaget.

Ad punkt 9: Eventuelt

Inden afslutningen tog Gitte Arnbjerg ordet på vegne af

bestyrelsen og indledte med at takke for den store opbakning

der var til bestyrelsen. Herefter nævnte hun nogle af de opgaver

der især vil tegne sig for DSF de kommende 6-12 måneder. Bl.a.

vil det kommende Repræsentantskab inkl, ekstra ordinært

Repræsentantskab i 2021 være et vigtigt omdrejningspunkt. Her

har DSF nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de faglige

selskaber. Dette mhp. at forberede eventuelle forslag, som skal

indstilles til det ekstraordinære Repræsentantskab.

Fra de faglige selskaber, blev der stillet spørgsmål til arbejdet

med kurser og den fremtidige organisering af kurser mellem

Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber. Flere selskaber

havde her en bekymring for, om de risikerer at få overdraget

kurser, de egentlig ikke ønsker at afholde. Hertil svarede Gitte og

Lars Henrik, at bestyrelsen har en væsentlig opmærksomhed

rettet mod en fremtidig model for at organisere kurser i

samarbejdet mellem Danske Fysioterapeuter og DSF/De faglige

Side 5 af 6



DANSK
SELSKAB
FYSIOTERAPI

selskaber, og at dette naturligvis kun skal være til fordel for de
faglige selskaber og medlemmer af faglige selskaber og Danske
Fysioterapeuter i øvrigt. Det blev understreget, at de faglige
selskaber vil blive inddraget, når man er nærmere en afklaring
omkring mulighederne, herunder hvad det vil indebære af
ressourcer. Hertil anerkendte Gitte desuden, at de faglige
selskaber er forskellige og herunder har forskellige behov og

ønsker — også når det gælder organisering af kurser.

Fra bestyrelsen orienterede Heidi Marie Brogner i øvrigt om
igangværende afklaring om muligheder for at give faglige
selskabers medlemmer adgang til faglige tidsskrifter. Der

forventes at være et tilbud klar i slutningen af året eller starten

af 2021.

Slutteligt henviste Gitte til aktuelt oplæg fra Danske
Fysioterapeuter og Hovedbestyrelsen om en ny fremtidig
struktur for Danske Fysioterapeuter. Gitte nævnte, at der i
oktober vil blive inviteret til et virtuelt dialogmøde, hvor der
opfordres til en generel drøftelse af oplægget bland de faglige

selskaber.

Generalforsamlingen blev afsluttet torsdag d. 22. september kl.
14.45.

For referat

Lars Tomlinson
Organisationskonsulent

Referatet godkendt af dirigenten

Dato Janus Piil Christensen
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