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Referat for møde: Dato for møde: 
Bestyrelsesmøde i DSF 7. oktober 2014 16.00-17.30 

 
For referat:  Sted: 
Tina Povlsen 
 

Huset, Hindsgavl alle 2,  
5500 Middelfart  

 
Deltagere:    
Martin B. Josefsen 
Michael Christensen 
Bjarne Rittig-Rasmussen 
Hans Stryger 
 
Mette Østergaard 
Henrik Hansen 
Tina M. Povlsen 
 
Fraværende: Bente Andersen.  
 

1. Debriefing dialogmøde 
Bestyrelsen drøftede kort, hvordan det er gået i løbet af dagen og hvilke ting, skal der følges 
op på. Vurderingen er at dialogmøderne forekommer vedkommende/vigtige, og der er obser-
veret et flot fremmøde med tilfredse deltagere.  
Fremadrettet vil DSF overveje, hvad der kan tilbydes i forhold til kursusvirksomhed, hvis opga-
ven skal varetages i DSF. DSF vil særligt gerne være behjælpelig med de praktiske/logiske 
opgaver omkring koordinering af kursus/konferencer.  Det blev besluttet at de faglige selska-
ber skal udpege en tovholder til udvikling af mulig kursusvirksomhed i DSF regi.  
 

2. Danske Fysioterapeuters Repræsentantsskab  
Af bestyrelsesmedlemmerne deltager de medlemmer som har mulighed for det. Bestyrelses-
medlemmerne vil deltage som menige medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Hvis DSF be-
villiges taleret lørdag, taler Karen Kotila på vejene af DSF.  
 

3. Bestyrelsens arbejde  
Efter sidste bestyrelsesmøde er det interne notat om bestyrelsens arbejde opdateret. Det in-
terne notat blev godkendt 

 

4. Orientering 
• Formandsmøde 1. oktober 2014 
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RAB blev diskuteret på formandsmødet. Danske Fysioterapeuter anerkender at fysiotera-
peuters autorisation ikke står til diskussion. Danske Fysioterapeuter og DSF vil samarbej-
de om hvorledes problemstillingen kan løses fremadrettet, evt. i dialog med forsikringssel-
skaberne.  
WCBT i Singapore i maj 2015: Bente Andersen og Martin Josefsen repræsenterer DSF, 
heraf er en plads finansieret af Danske Fysioterapeuter.   

• Sundhedsministeriets referencegruppe for udarbejdelse af forskningsstrategi på psykiatri-
området: Danske Fysioterapeuter vil gerne udpege Lene Nybo. Det er ikke en DSF udpeg-
ning, og proceduren er derfor anderledes. DSF verificerer denne udpegning i samarbejde 
med DSPPF.  

• Udvikling af hjemmesiden og udarbejdelsen af logo: Bestyrelsen beslutter at bruge penge 
på en ekstern facilitator. Mette vælger et firma. Budget på 20.000kr.  

 
 

5. Eventuelt  
Intet fremkom.  
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