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Dagsorden for møde: Dato for møde: 
Bestyrelsesmøde i DSF - SKYPE 17. december 2014 15.30-17.00 

 
For referat:  Sted: 
Tina Povlsen SKYPE/videolink 
 
Deltagere: 
Martin B. Josefsen 
Bente Andersen 
Bjarne Rittig-Rasmussen 
Hans Stryger 
Michael Christensen 

Mette Østergaard 
Henrik Hansen, delvist 
Tina M. Povlsen 

 
1. Velkommen  

Bestyrelsen godkendte dagsorden. 
  

2. DSF økonomi  
Efter bestyrelsens beslutning ved sidste møde er budget for 2015 tilpasset. Bestyrelsen har 
fået budgetforslag tilsendt på mail. Budgettet er tilpasset efter:  

• Ekstra medarbejder 1 dag om ugen i 4 måneder i sekretariatet. 
• Tabt arbejdsfortjeneste til alle bestyrelsesmøder, skype, dialogmøder, face-face mø-

der.  
• Ekstra formandshonorer. 
• Ad hoc honorering.  
• Bestyrelsen ønsker at få materiale ud tidligere.    

Bestyrelsen blev orienteret om at Danske Fysioterapeuter skifter revisor jf. REP 2014. 
Budgettet for 2015 blev godkendt. 
 

3. Faglige selskabers paraply  
Tilfredshedsundersøgelse/evaluering 
Styregruppen har bedt DSF om at udarbejde en ”evaluering” af implementering af faglige sel-
skaber i fysioterapi. Sekretariatet præsenterede foreløbige tanker for undersøgelsen og tids-
plan: Styregruppen og DSF bestyrelse vil kvalificere spørgeskemaet til mødet i februar 2015.  
Resultaterne vil blive diskuteret på formandsmøde i april 2015 og efterfølgende fremlægges 
på fællesmøde mellem Styregruppe og DSF bestyrelse i juni 2015.  
Der vil blive lagt op til at HB og DSF bestyrelse holder fælles møde for at diskutere fælles visi-
oner, strategier og identitet.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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4. Orientering 
Høringer og udpegninger siden sidst 
Der blev orienteret om høringer siden sidste bestyrelsesmøde, hvor DSF har svaret på høring 
ifb. med: Dopingfri idræt og visitationsretningslinjer. 
Derudover bliver der i forbindelse med Danske Fysioterapeuter udarbejdet et notat om Data-
baser i fysioterapi. Kristina Andersen og Henrik Hansen vil samarbejde om arbejdet og de fag-
lige selskaber involveres i processen. Henrik Hansen projektkoordinerer i DSF. Karen Lang-
vad har arrangeret foretræde hos den enhed, der sidder med de nationale databaser, hvilket 
vil ske i marts 2015. Danske Fysioterapeuter har skubbet processen i gang og betaler Kristina 
Andersen for udarbejdelse af notat.  
 
Henvendelser om nye faglige selskaber 
DSF har haft møde med potentielle nye faglige selskaber i sexologisk fysioterapi, heste(dyre) 
fysioterapi, ride fysioterapeuter. Dette kører adskilt fra specialestruktur projektet.  
 
Udvikling af hjemmesiden 
Der arbejdes løbende på hjemmesiden.  
 
Næste møde i februar 
Mødet afholdes på Comwell i Middelfart. Der vil være 3 møder; Fællesmøde mellem Styre-
gruppe og bestyrelsen, dialogmøde med de faglige selskaber og bestyrelsesseminar.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

5. DSF logo  
Ved sidste bestyrelsesmøde blev faciliteret en proces omkring input til logo.  
Det nye logo-forslag blev præsenteret. Bestyrelsen er positive overfor logoet. Grafikeren ar-
bejder videre med små justeringer, der er kommet fra bestyrelsen. Sekretariatet træffer ende-
lige beslutninger sammen med grafiker. Det nye logo forventes at blive lanceret til dialogmødet 
i februar og blive brugt til materiale til Fagkongressen i marts.  
Bestyrelsen godkendte logoudarbejdelsen.  
 

6. Eventuelt  
Bjarne har fået en forespørgsel fra fysioterapi studerende. Forespørgsel bliver behandlet på 
næste bestyrelsesmøde i marts.  

http://www.danskselskabforfysioterapi/
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