
Ekstraordinær	  Generalforsamling	  i	  Dansk	  Selskab	  for	  Håndterapi	  (DSF	  Håndterapi)	  

Kolding	  den	  21.	  oktober	  2014	  

	  

1. Valg	  af	  referent	  og	  dirigent	  
Kecia	  Ardensø	  byder	  velkommen	  til	  generalforsamlingen.	  Som	  dirigent	  vælges	  næstformand	  i	  Etf,	  
Lene	  Barslund	  (LB)	  og	  som	  referent	  Helle	  Puggård,	  næstformand	  i	  DSF	  Håndterapi.	  

LB	  konstaterer,	  at	  GF	  er	  lovligt	  indvarslet.	  
2. Formandens	  beretning	  

Kecia	  Ardensø	  informerer	  om,	  at	  hun	  vil	  vente	  med	  den	  traditionelle	  ”formandens	  beretning”	  til	  

den	  ordinære	  generalforsamling	  (GF)	  i	  2015.	  I	  stedet	  gøres	  kort	  rede	  for	  den	  forudgående	  proces,	  
som	  har	  ledt	  til,	  at	  der	  nu	  afholdes	  ekstraordinær	  GF	  i	  DSF	  Håndterapi.	  
	  

Arbejdsprogram	  for	  det	  kommende	  år:	  
Det	  2-‐årige	  arbejdsprogram,	  som	  blev	  fremlagt	  på	  GF	  2013,	  er	  fortsat	  gældende	  og	  Kecia	  gør	  rede	  
for,	  hvor	  langt	  vi	  er	  med	  de	  enkelte	  punkter.	  

! Afholde	  temadage	  2	  gange	  årligt:	  som	  vanligt	  sammen	  med	  håndkirurgerne	  om	  foråret	  og	  
for	  håndterapeuter	  alene	  om	  efteråret.	  

! Fortsat	  udbyde	  fagspecifikke	  kurser	  for	  medlemmerne:	  der	  har	  været	  afholdt	  2	  
ledmobiliseringskurser	  i	  år	  og	  der	  er	  netop	  udbudt	  smertekurser	  i	  begyndelsen	  af	  2015.	  

! Arbejde	  med	  den	  nationale	  målestandard:	  denne	  er	  færdiggjort	  og	  offentliggøres	  på	  

temadagen	  21/10-‐14.	  
! Drøfte	  kravene	  i	  specialistgodkendelse:	  DSF	  Håndterapi	  har	  i	  samarbejde	  med	  

specialistnævnet	  udarbejdet	  ændringsforslag	  til	  indholdet	  i	  kravene	  for	  

specialistgodkendelse.	  Disse	  er	  indsendt	  til	  Etf	  mhp.	  behandling	  i	  specialistrådet.	  
! Kontakt	  til	  grunduddannelserne:	  bestyrelsen	  er	  netop	  gået	  i	  gang	  med	  et	  opsøgende	  arbejde	  

mhp.	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  grunduddannelserne	  for	  at	  sætte	  fokus	  på	  det	  

håndterapeutiske	  indhold	  i	  grunduddannelsen.	  
	  
Regnskab	  2013	  

Peter	  Skødt	  redegør	  for	  årsregnskaberne	  for	  2013	  og	  1.-‐3.	  kvartal	  2014	  samt	  budget	  2015.	  Der	  
bliver	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  bestyrelsen	  er	  bevidst	  om	  at	  arbejde	  på	  at	  nedbringe	  egenkapitalen,	  
bl.a.	  ved	  at	  gøre	  deltagelse	  i	  temadagene	  billig.	  Bestyrelsen	  vægter,	  at	  det	  skal	  være	  temadagene,	  

som	  kommer	  alle	  medlemmer	  til	  gode,	  der	  afholdes	  billigt,	  fremfor	  de	  specifikke	  kurser,	  som	  
kommer	  færre	  til	  gode.	  Der	  udtrykkes	  enighed	  fra	  salen.	  	  
Der	  er	  et	  ønske	  fra	  salen	  om	  fortsat	  at	  arrangere	  spændende	  temadage	  med	  oplæg	  og	  undervisning	  

fra	  nogle	  af	  de	  kendte	  og	  anerkendte	  udenlandske	  terapeuter	  og	  læger.	  
Vedr.	  budget	  2015	  bliver	  der	  spurgt	  til,	  om	  ikke	  nyhedsbrevet	  blot	  kan	  udkomme	  pr.	  mail,	  så	  
foreningen	  sparer	  udgifterne	  til	  porto.	  Dette	  kan	  indtil	  videre	  ikke	  lade	  sig	  gøre,	  da	  

firmamedlemmerne	  betaler	  for,	  at	  deres	  annoncer	  bringes	  i	  nyhedsbrevet,	  og	  da	  det	  ikke	  er	  tilladt	  
at	  have	  reklamer	  liggende	  på	  Etf’s	  hjemmeside,	  hvor	  nyhedsbrevet	  også	  ligger.	  
Der	  bliver	  endvidere	  spurgt	  til,	  hvorfor	  udgifter	  til	  internationalt	  samarbejde	  varierer	  relativt	  meget	  

fra	  år	  til	  år.	  Peter	  forklarer	  dette	  med,	  at	  kontingent	  for	  medlemskab	  af	  IFSHT	  f.eks.	  kun	  betales	  



hvert	  3.	  år,	  mens	  EFSHT-‐kontingent	  betales	  hvert	  år.	  Der	  er	  ligeledes	  forskel	  på,	  hvor	  mange	  

internationale	  arrangementer	  der	  er	  hvert	  år.	  I	  2014	  har	  bestyrelsen	  f.eks.	  haft	  udgifter	  til	  både	  
EFSHT	  Council	  Meeting,	  til	  europæisk	  kongres	  og	  til	  skandinavisk	  kongres,	  hvor	  der	  andre	  år	  måske	  
ikke	  er	  nogen	  arrangementer.	  

	  
3. Godkendelse	  af	  forslag	  til	  reviderede	  vedtægter	  

LB	  redegør	  for,	  at	  vedtægtsforslaget	  er	  fremlagt	  i	  tide	  samt	  at	  der	  skal	  være	  2/3	  flertal	  blandt	  de	  

fremmødte	  for	  at	  godkende	  vedtægterne	  
Til	  stede	  er	  59	  medlemmer	  og	  4	  ikke-‐medlemmer.	  
Kecia	  fremlægger	  forslag	  til	  vedtægter,	  som	  er	  udarbejdet	  i	  samarbejde	  med	  Etf,	  og	  fremhæver	  

bl.a.	  den	  fortsatte	  tætte	  tilknytning	  til	  Etf.	  
Der	  er	  spørgsmål	  fra	  salen	  om	  årsagen	  til,	  at	  suppleanternes	  ikke	  spiller	  en	  aktiv	  rolle	  i	  bestyrelsen.	  
Der	  argumenteres	  med,	  at	  der	  dels	  ikke	  er	  behov	  for	  en	  større	  bestyrelse	  og	  at	  det	  vil	  betyde	  øgede	  

udgifter	  i	  forbindelse	  med	  møderne,	  hvis	  der	  er	  flere	  deltagere.	  
LB	  spørger,	  om	  nogen	  i	  salen	  ønsker	  skriftlig	  afstemning.	  Dette	  er	  ikke	  tilfældet,	  hvorfor	  
afstemningen	  foregår	  ved	  håndsoprækning.	  Af	  59	  stemmer	  er	  der	  57,	  der	  stemmer	  for	  og	  2,	  der	  

undlader	  at	  stemme.	  Vedtægterne	  kan	  herefter	  tages	  i	  brug.	  
	  

4. Fastsættelse	  af	  kontingent	  for	  2015	  
-‐ Ergo-‐	  og	  fysioterapeut	  i	  Etf/DF	  (ordinært	  medlem)	  
-‐ Ergo-‐	  og	  fysioterapeut	  i	  andre	  overenskomstbærende	  organisationer	  

-‐ Associerede	  medlemmer	  
Kecia	  redegør	  for	  forskellen	  på	  de	  tre	  typer	  af	  medlemsstatus.	  Bestyrelsen	  foreslår,	  at	  kontingentet	  
fastholdes	  på	  200	  kr.	  årligt	  og	  er	  gældende	  for	  alle	  medlemsgrupper.	  

Dette	  vedtages	  enstemmigt.	  
Bestyrelsen	  vil	  fortsat	  arbejde	  med	  forskellige	  priser	  for	  deltagelse	  i	  kurser	  og	  temadage,	  så	  der	  på	  
den	  måde	  differentieres	  mellem	  forskellig	  medlemsstatus.	  

	  
5. Evt.	  

LB	  takker	  på	  vegne	  af	  Etf	  bestyrelsen	  for	  samarbejdet	  om	  udviklingen	  af	  det	  ”nye”	  DSF	  Håndterapi.	  

LB	  roser	  tillige	  bestyrelsen	  for	  deres	  samlede	  organisatoriske	  og	  faglige	  indsats	  og	  afslutter	  herefter	  
generalforsamlingen.	  


