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Dagsorden for møde: Dato for møde: 
Bestyrelsesmøde i DSF - SKYPE 8. maj 2015 8.00-10.00 

 
For referat:  Sted: 
Mette Østergaard 
 

Skype (husk headset) 

 
Deltagere: 
Martin B. Josefsen 
Bente Andersen (afbud) 
Bjarne Rittig-Rasmussen 
Hans Stryger  
Anette Spence (afbud)  
 
Mette Østergaard 
 
 

1. Velkommen  
Der blev budt velkommen og orienteret om afbud.  
Bestyrelsen godkendte dagsorden.  
Bestyrelsen godkendte referat med efterfølgende små-rettelser.  
 
 

2. Årsmøde  
Bestyrelsen godkendte dagsorden for bestyrelsesmødet. Bestyrelsen drøftede kort mulig-
hederne for, hvorledes der indgås dialog med de faglige selskaber på årsmødet. Særligt 
har emnet om organisering af faglige selskaber givet anledning til antagelser om, at DSF 
vil nedlægge faglige selskaber, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt.  
 
 

3. Studerende  
På sidste møde talte bestyrelsen om henvendelser fra studerende, som ikke er informeret 
tilstrækkeligt om DSF og de faglige selskaber.  
Det blev drøftet at koble sig op på Danske Fysioterapeuters dialog med de studerende, 
samt muligheden for også at komme uafhængigt af Danske Fysioterapeuter.  
Sekretariatet udarbejder en projektbeskrivelse til næste Bestyrelsesmøde på baggrund af 
Bjarnes input, og der træffes beslutning på næste bestyrelsesmøde.   
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4. Bestyrelsens arbejde  
Punktet skubbes til næste gang, idet der skal være god tid til at drøfte af muligheder.  
 

5. Vedtægtsændringer i faglige selskaber  
Der er et fagligt selskab, som har afholdt generalforsamling og har vedtaget vedtægtsæn-
dringer. Disse skal lovformeligt godkendes af DSF.  
Vedtægtsændringerne er ikke omfattet af standardvedtægterne, men udelukkende vedr. 
revision. Derfor besluttede bestyrelsen, at vedtægtsændringer godkendes på sekretariats-
niveau og kun indstilles til bestyrelsen såfremt, der er mulig diskrepans med standardved-
tægter. Dertil vil økonomiske og revisions-vedtægter godkendes med forbehold for revisi-
ons-love og retningslinjer. Vedtægtsændringer, som har faglig karakter skal altid i besty-
relsen.  
 

6. Orientering  
Barselsdækning: Bestyrelsen blev orienteret om den påtænkte normering i Mettes orlovs-
periode. Der er arbejdet ud fra at få den bedste løsning ift. erfaring og uden nyansættel-
ser.  
Advisory board til Fysioterapeuten: Bestyrelsen blev orienteret om, at Redaktøren for Fy-
sioterapeuten gerne vil nedsætte et advisory panel med repræsentanter fra de faglige sel-
skaber. Deltagelse vil være meritgivende og uden vederlag. Punktet vil blive drøftet på 
næste bestyrelsesmøde, hvor det forventes at kommissorium for arbejdet er tilgængeligt.  
Manipulations-sag: Martin orienterede om sagen, som er en historisk sag, der har poppet 
op engang imellem. Sagen er politisk funderet og kører som en politisk sag i Danske Fysio-
terapeuter. Sagen er kørt udenom DSF, men med bilateral dialog med DSMF over 48 timer 
i en weekend. Efterfølgende er DSMDT også blevet involveret på opfordring. 
 
Bestyrelsen bemærkede, at der ønskes et generelt løft i den faglige formidling, hvilket DSF 
vil tage i betragtning i sine formidlinger. Bestyrelsen mener, at de besluttede procedurer 
for høringer i DSF sikrer denne høje standard, men er opmærksom på at (politiske) sager 
kan skulle køre med kort varsel og i fortrolighed.  
 
De sidste orienteringspunkter tages ved næste bestyrelsesmøde.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 

7. Eventuelt  
Intet fremkom.  
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