Dansk Selskab for Bassinfysioterapi –Årsberetning 2021
Medlemssituationen
DSF bassinfysioterapi har 210 medlemmer pr. 01.01.2022

Bestyrelsesarbejdet
Ved generalforsamlingen den 10. sep. 2021 (udsat fra foråret 2021 gr. Covid19situationen) blev følgende valgt ind i bestyrelsen og efterfølgende konstituerede
bestyrelsen sig som følgende:
Bestyrelsesmedlemmer/konstituering:
Ina Lesager, formand
Jette Thomsen, kasserer – med overlevering fra Nina Bertelsen i en periode
Dorte Jensen, medlemsregistrering
Andrea Grawe, faglig tovholder
Sanne-Marie Daviessborg, faglig tovholder
Der var ingen der stillede op som suppleant.
Rikke Vig Bertelsen, webmaster (tidligere bestyrelsesmedlem)

Mødeaktivitet
Der har ikke været afholdt fysiske bestyrelsesmøder gr. Covid19 situationen – i
stedet er der afholdt flere møder via Teams.
Ifm. overlevering af kassererposten har der været afholdt fysisk møde.
Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i virtuelle møder i regi af DSF.

Fokusområder
Der har været fokus på Covid19-situationen i.f.t. betydning for praksis i bassinfysioterapien samt i kursusregi.
Der er brugt en del ressourcer på at kunne afholde temadag i september samt
Bassinfysioterapikurset.
Det prioriteres at sende bestyrelsesmedlemmer på relevante kurser mhp at
kunne videregive ny viden til selskabets medlemmer.

Aktiviteter

Temadage og kurser.
Traditionelt afholder selskabet 2 årlige temadage. Forår og efterår. I foråret er der
på samme dag årlig general forsamling.
Bassinfysioterapikurset (grundkursus) foregår 1 X årligt som regel i efteråret 1.
del og 2. del januar året efter.
Der er brugt megen ressourcer på disse for planlægning, udsættelse og til sidst
aflysninger.
I 2021 blev der afholdt temadag om funktionel hjernetræning 10.sep. og
Bassinfysioterapikursets 1. del blev afholdt også i september.
Bestyrelsesmedlem har deltaget i Boot Camp omkring fitness i bassin. Inspiration
her fra deles med medlemmerne via nyhedsmails.

DSF Bassinfysioterapi primo 2022
I 2022 er der indtil videre planlagt 1 temadag ifm. generalforsamlingen 26/3 –
emnet er bassinfysioterapi til gravide.
Grundkurset ”Bassinfysioterapi” forventes planlagt til 1. kursusdage i september
og 2. kursusdag i januar 2023.
Bestyrelsesmedlemmer deltager i relevante møder i regi af Dansk Selskab for
Fysioterapi.
Bestyrelsesmedlemmer deltager i Danske Fysioterapeuters Fagkongres i marts.
2022.
Bestyrelsesmedlemmer deltager i temadag omkring brug af redskaber i vand.
Der forventes også afholdelse af temadag i efteråret 2022. Der er ikke sat emne
på endnu.

Økonomi
På bestyrelsesmøderne fremlægges den aktuelle økonomisk status for
selskabet.
Det reviderede regnskab for 2021 underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer før
årets generalforsamling.
Fremlægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Årsberetningen 2021 godkendt af bestyrelsen:

Ina Lesager, formand

Jette Thomsen, kasserer

Andrea Grawe, faglig tovholder

Sanne-Marie Daviessborg, faglig tovholder

Dorte Jensen, medlemsregistring

