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Vedtægter
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Medlem af IFOMPT.
Odense, 22-11-2013

1. § 1 - Navn
1.1. Selskabets navn er: Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF).
1.2. Engelsk: Danish Musculoskeletal Physiotherapy Association (DMPA).
1.3. DSMF er et specialebærende selskab - for specialet Muskuloskeletal Fysioterapi – og er
tilknyttet paraplyselskabet Dansk Selskab for Fysioterapi.
1.4. Selskabets hjemsted er København.
2. § 2 – Formål
2.1. Selskabet: DSMF er et specialebærende selskab, som danner organisatorisk ramme
omkring specialet Muskuloskeletal Fysioterapi i Danmark, med henblik på at styrke det
faglige miljø og bidrage til specialiseret og evidensbaseret fysioterapi indenfor
specialet.
2.2. Specialet: Muskuloskeletal Fysioterapi er et speciale i fysioterapi, som omhandler
diagnostik, forebyggelse og behandling af lidelser i ryg og bevægeapparat
(funktionsforstyrrelser, smertesyndromer og andre lidelser relateret til det neuromuskulo-skeletale system).
2.3. Uddannelse: DSMF arbejder for uddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi i Danmark,
med henblik på at kvalitetssikre den/de uddannelser der udbydes indenfor specialet, i
samarbejde med IFOMPT internationalt (standarder, kompetenceprofiler,
uddannelseskrav) samt Dansk Selskab for Fysioterapi og relevante uddannelsessteder
/-udbydere nationalt.
2.4. Forskning og udvikling: DSMF følger, stimulerer og bidrager til forskning, udvikling,
kvalitetssikring, guidelines, høringer, projekter, implementering af ny viden og
evidensbaseret / best practice relateret til specialet nationalt og internationalt.
2.5. Organisatoriske relationer: DSMF er Danmarks medlemsorganisation (MO) af det
internationale forbund IFOMPT (International Federation of Orthopaedic
Manual/Musculoskeletal Physical Therapy), som repræsenterer specialet
Muskuloskeletal Fysioterapi under WCPT (World Confederation for Physical Therapy),
og nationalt er DSMF medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi.
IFOMPT udarbejder bl.a. internationale standarder for uddannelseskrav indenfor
specialet, hvilket overholdes af lande med fuldt medlemskab. DSMF følger konstant
udviklingen i IFOMPT som en del af kvalitetssikringen og –udviklingen.
2.6. Kompetenceudvikling: DSMF forestår kompetenceudvikling og styrkelse af
medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor specialet.
2.7. Koordination: DSMF koordinerer med andre specialebærende og faglige selskaber via
Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i
samme retning, videndeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles
funktionen, hvor dette er fomålstjenstligt.
2.8. Faglig interessevaretagelse: DSMF varetager medlemmernes faglige interesser og
repræsenterer medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt,
idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi.
3. § 3 – Medlemskab
3.1. Som medlemmer kan kun optages medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
3.2. Udmeldelse af DSMF skal ske skriftligt til kasserer i DSMF.
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3.3. Kontingentrestance ud over 3 mdr. medfører slettelse.
3.4. Overtrædelse af DSMFs vedtægter medfører eksklusion. Eksklusionen kan indankes for
Danske Fysioterapeuter.
4. § 4 – Kontingent og regnskab
4.1. Kontingent til DSMFs fastsættes ved den årlige generalforsamling. Regnskabet følger
kalenderåret.
5. § 5 – Generalforsamling
5.1. Generalforsamlingen er DSMFs højeste myndighed.
5.2. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i januar kvartal.
5.3. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel i Danske Fysioterapeuters
fagblad og/eller DSMFs nyhedsmail via Selskabets hjemmeside.
5.4. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være
medlemmerne i hænde senest 7 dage før denne afholdes.
5.5. Stemmeretten er personlig.
5.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal, dog kræver lovændringer, at
mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for.
5.7. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
5.7.1. Valg af dirigent og referent
5.7.2. Beretning fra bestyrelsen.
5.7.3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5.7.4. Fastsættelse af kontingent.
5.7.5. Indkomne forslag.
5.7.6. Valg af bestyrelse
5.7.7. Valg af suppleanter.
5.7.8. Valg af 2 revisorer.
5.7.9. Eventuelt.
6. § 6 – Ekstraordinær Generalforsamling
6.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt,
eller når mindst 10% af stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
6.2. Indkaldelse og afholdelse: se §5. Dagsordenen kan modificeres i forhold til
dagsordenen for ordinære generalforsamlinger.
7. § 7 - Bestyrelsen
7.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
7.2. Bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at der i lige år er 4
bestyrelsesmedlemmer på valg, og i de ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
7.3. De to suppleanter vælges for 1 år af gangen
7.4. Selskabet tegnes af formanden. Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.
Sædvanlig økonomisk forvaltning af selskabets midler kan dog uden yderligere
fuldmagt varetages af selskabets valgte kasserer.
8. § 8 – Vedtægtsændringer
8.1. Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver, at
mindst to tredjedele af samtlige fremmødte medlemmer stemmer for
vedtægtsændringerne.
8.2. Vedtægtsændringer er først gyldige, når de er godkendt af Dansk Selskab for
Fysioterapi.
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9. § 9 – Andre organisationer
9.1. DSMF kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden
godkendelse fra Danske Fysioterapeuter.
9.2. Aktuelle organisatoriske relationer nationalt/internationalt: Se § 2.
10.§ 10 – Øvrige rettigheder og pligter
10.1.
DSMF er pligtig til at overholde Dansk Selskab for Fysioterapis og Danske
Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens
kompetente organer og inden for foreningens formål. I øvrigt henvises til Danske
Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1.4:
”De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske
Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller
virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for standen, dvs. sager af
faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen samt sager af økonomisk interesse
(arbejds- og lønvilkår)”.
11.§ 11. Nedlæggelse
11.1.
Opløsning af selskabet kræver, at det vedtages på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær. Mellem de to
generalforsamlinger skal der være mindst 3 måneder. Ved begge generalforsamlinger
skal opløsningen vedtages af mindst to tredjedele af samtlige fremmødte medlemmer.
11.2.
Selskabet kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder Dansk Selskab for Fysioterapis eller Danske Fysioterapeuters vedtægter.
11.3.
Såfremt selskabet opløses skal eventuelle midler tilfalde Danske
Fysioterapeuters forskningsfond.
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