Referat fra generalforsamling d. 27.5.2019
Deltagere:
Bestyrelsen: Frederik, Helle, Sven, Gitte, Morten, Maja (ref.)
Øvrige: Peter Hoe, Hans Schich, Catrine Kæmpe, Gertrud Andersen, Hans Dahl Gregersen, Majid
Fadavi
Dagsorden
1. Katrine Cæmpe blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Dagsorden er
godkendt.
2. Beretning
Bestyrelsesmedlemmer:
Fredrik/ UC Lillebælt fys.uddannelse/ Bestyrelsemedlem IFPTOHE subgroup under WCPT vedr.
Occuational Health
Gitte/selvstændig, arbedsmiljø v. tandplejen (formand)
Helle/Carlsberg
Maja/Region Midt (suppl.)
Morten/jobcenter (suppl.)
Sven/selvstændig (sekretær)
Thomas/selvstændig klinikejer/sundhedsfremme (kasserer)
Sana/sundhedsfremme Frederiksberg
145 medlemmer – medlemstallet har været jævnt faldende de seneste år fra et max. på ca 200
medlemmer, da BST-lovgivningen eksisterede.
Fokusområder i beretningen:
● Specialistuddannelse/ specialisering. Arbejdsmiljøområdet er komplekst og der er
overvejelser om subspecialer som f.eks. beskæftigelsesområdet og arbejdsmarkedet.
● Brandingindsats der kan gøre medlemskab attraktivt for f.eks. nyuddannede og PHd'er
● Kurser: ergonomiseminar, beskæftigelsesindsatsen, kontorergonomi. Der er annonceret
3 forflytningskurser og indledt samarbejde med regionskredsene om temamøder om
forflytning. Deltagelse på region Syds temadag om stress sammen med fagligt selskab
for psykiatrisk fysioterapi
● Udvikling af nye kurser: der er brugt økonomi på at udvikle nye kurser, bla. kurser for
beskæftigelsesindsatsen
● Møder: 4 bestyrelsesmøder i 2018 og en del møder i undergrupper.
● Revision af hjemmesiden: behovet for at markere os som fagligt selskab resulterer i
opdatering af hjemmesiden, men stadig fælles side med Ergoterapeuter i Arbejdsliv på
ergonomi.dk
● Dialogmøder i regi af DST - Samarbejde med andre faglige selskaber (3 møder årligt).
Fokus på efteruddannelse, specialisering, branding og fælles generiske kurser f.eks.
vedr. supervision. Fælles "Ryg"temamøde for relevante faglige selskaber.
● Samarbejde med Danske Fysioterapeuter: Frederik er med i arbejdsmiljørådet
● Samarbejde med ergoterapeuterne fortsætter
● AM:2019: Stand i fagligt frivarter – og det ønsker vi at fortsætte med i 2019
● WCPT i Schweiz, maj 2019: Frederik blev valgt ind i nystiftet subgroup om
"Occupational Health".
● Facebook og Linkedin er pt. på standby, men næste dialogmøde i DSF (juni 2019) har
fokus på branding af faglige selskaber.
Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Bemærkninger:

●
●
●
●

Danske Fysioterapeuter giver årligt tilskud til selskaberne
Ergonomiseminar: Ergoterapeuterne mangler at overføre del af overskud for 2018,
hvilket giver et overskud på ca. 7000kr
Driftsresultat: overskud på ca 23.000kr
Catrine Kæmpe er revisor (ikke Linn Trentel Busch)

Regnskab og budget blev godkendt
4. Indkomne forslag.
Forslag og beslutning: studerende kan være medlem gratis (frem for pt. hvor vi opkræver et
gebyr på 50kr).
5. Budgetforelæggelse. Se pkt. 4
6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes.
Generalforsamlingen kan tilslutte sig en kontingentstigning på f.eks. 50kr. årligt, for at
fastholde kontingentindtægterne på omkring 50.000kr. hvis medlemstallet falder.
7. Valg til bestyrelsen
Ikke på valg: Thomas, Gitte og Sana
På valg/ bestyrelsen: Helle, Frederik, Sven (ønsker ikke genvalg)
På valg/ suppleanter: Morten, Maja
Nye kandidater til bestyrelsen:
Peter Hoé/beskæftigelsesindsatsen
Catrine Kaufmann Nielsen/beskæftigelsesindsatsen (in absentia)
Afstemning: Stemmelighed mellem Frederik, Helle, Morten, Maja (12 stemmer til hver) Peter
er stemt ind (9). Maja og Peter er suppleanter.
Catrine er ikke stemt ind (3) men inviteres ind i arbejdet med beskæftigelsesområdet.
Sven træder ud, men inviteres ind fx i forhold til forflytningskurserne
Revisorer: Catrine Kæmpe og Lisbeth Søborg er valgt
8. Temadrøftelser
Hvordan sikrer vi os, at vi holder de rigtige kurser?
Hvad skal der til, for at vi har lyst til at specialisere os?
Større drøftelse – lade det være en del af dagsprogrammet på næste ergonomiseminar/ 1t
alenetid for fys'ser og ergo'er
Samarbejde med fx AMrådgiverne og NFA.
Adskille efteruddannelse og specialisering
9. Eventuelt
Ikke nogen punkter

