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Tilstedeværende fra bestyrelsen
Formand: Thomas Mogensen
Bestyrelses medlem: Jesper Friis Pedersen
Velkomst
Formanden byder velkommen.
Valg af dirigent
Jesper Friis Pedersen vælges som dirigent
Formandens beretning
Det sidste år har været et turbulent år for DAR.
Vi har arbejdet videre med beslutningen fra generalforsamlingen 2016 hvor, det blev besluttet at
styrke uafhængigheden.
Flere bestyrelsesmedlemmer har forladt deres post, for at fokusere på andre ting. Og der har været
et stort arbejdspres på de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. Et arbejdspres som har slidt,
meget.
Ét af de bestyrelsesmedlemmer som har valgt at trække sig, er vores kasser igennem mange år;
John Larsen. John har valgt at gå på velfortjent pension. John har været en gennemgående
karakter, igennem årene, i Dansk Ambulance Råd. Dansk Ambulance Råd skylder derfor John et
stort tak for den indsats han har ydet. En indsats der vil blive savnet.
Vi har i årets løb afholdt 2 temadage med stor tilslutning. En i Silkeborg om blødnings kontrol og et
foredrag om Hypotermi i Næstved, også med fuldt hus.
Der er også lagt et stort arbejde i den regionale kompetence sammenligning.
Det er ingen hemmelighed at det er hårdt arbejde at skabe et uafhængigt talerør for os
ambulancereddere. Og det er også benhårdt arbejde at synliggøre os ambulancereddere overfor
befolkningen. Og samfundets beslutningstagere, som embedsmænd og politikere. Det er derfor en
rigtig god nyhed at Dansk Paramedicinsk Selskab sammensluttes med Dansk Ambulance Råd. En
sammenslutning der vil styrke Dansk Ambulance Råd som rådgivende organ. Og skabe et stærkt
visionært fundament til, at tænke tanker omkring en kommende revidering af
paramedicineruddannelsen og brug af paramediciner kompetencen i det præhospitale setup.
Vi i Dansk Ambulance Råd håber at der vil være flere ambulance reddere der vil involvere sig i
Dansk Ambulance Råd. Og derved styrke det videre arbejde for ambulancefagets fremme, både
med hensyn til synlighed i de enkelte lokalråd, i alle 5 regioner. Og ved oplæg i medier og ved
høringssvar og besvarelse af forskellige henvendelser fra politikere og sundhedsstyrelsen. Dansk
Ambulance Råds virke er afhængig af at, ambulanceredderne vil involvere sig i at forme den
udvikling ambulancefaget skal tage. Det er derfor et stort ønske, specielt nu hvor Dansk
Paramedicinsk Selskab er med til at styrke Dansk Ambulance Råds profil og faglige indsigt. At der er
flere aktive ambulancereddere som har lysten og modet til at involvere sig i Dansk Ambulance Råd,
og styrke ambulancereddernes uafhængige talerør.
Formand for DAR
Thomas Mogensen
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Indkomne forslag
Der er modtaget to forslag iht. ændring/præcisering af hvem der kan optages som medlem af
Dansk Ambulance Råd.
Forslag 1 til vedtægtsændring
§3
Medlemmer
Dansk Ambulance Råd kan kun optage organisationer/klubber, hvis formål blandt andet er at
varetage ambulanceredderenes faglige udvikling.
Medlemmer af Dansk Ambulance Råd kan kun optages efter forudgående beslutning i bestyrelsen.

Forslås ændret til:
Dansk Ambulance Råd kan optage enkelt person eller organisationer/klubber som medlemmer.
Enkeltstående medlemmer skal være aktive ambulancereddere eller under uddannelse til
ambulanceredder. Organisationer/klubber skal have til formål at varetage ambulancereddernes
faglige udvikling.
Medlemmer af Dansk Ambulance Råd kan kun optages efter forudgående beslutning i bestyrelsen.
Forslag 2 til vedtægtsændring
§3
Medlemmer
Dansk Ambulance Råd kan kun optage organisationer/klubber, hvis formål blandt andet er at
varetage ambulanceredderenes faglige udvikling.
Medlemmer af Dansk Ambulance Råd kan kun optages efter forudgående beslutning i bestyrelsen.
Forslås ændret til:
Dansk Ambulance Råd kan optage enkelt person eller organisationer/klubber som medlemmer.
Enkeltstående medlemmer skal være aktive ambulancereddere, være under uddannelse til
ambulanceredder eller være beskæftiget med funktioner/formål der målrettet arbejder med
varetagelse af ambulancereddernes faglige udvikling.
Organisationer/klubber skal have til formål at varetage ambulancereddernes faglige udvikling.
Medlemmer af Dansk Ambulance Råd kan kun optages efter forudgående beslutning i bestyrelsen.
De to ændringsforslag debatteres.
En enig genereal forsamling vælger at stemme for ændrings forslag nr. 2, til §3 medlemmer.
Da ændringsforslag 2 til §3 medlemmer blev vedtaget. Bliver ændringsforslag nr. 3 til §4 Rådets
ledelse relevant.
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Forslag 3 til vedtægtsændring (hvis forslag 2 vedtages)
§4
Rådets ledelse
Forslås at tilføje et stk. 8
Stk. 8.
Andelen af bestyrelsesmedlemmer der ikke har en baggrund som ambulanceredder, må ikke
overstige 25%.
Forslaget til vedtægtsændringen vedtages.
Med baggrund i ønsket om at synliggøre Dansk Ambulance Råds uafhængighed. Og at Dansk
Ambulance Råd anskuer ambulancefaget fra ambulanceredder synsvinklen, uden indflydelse fra
eksterne parter (fagforbund, entreprenører m.v.) ønskes en opdatering af teksten i
§1 Navn, stiftelse og dækningsområde
Forslag 4 til vedtægtsændring (tilføjelse til eksisterende tekst)
§1
Navn, stiftelse og dækningsområde
Rådets navn er ”Dansk Ambulance Råd” (Danish Ambulance Council) og er stiftet den 8. november
2002.
Rådet er stiftet af ambulancereddernes faglige klubber i Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA) og
Fagligt Fælles Forbund (3F).
Rådets geografiske område er Danmark.
Forslås ændret til:
§1
Navn, stiftelse og dækningsområde
Rådets navn er ”Dansk Ambulance Råd” (Danish Ambulance Council) og er stiftet den 8. november
2002.
Rådet er stiftet af ambulancereddernes faglige klubber i Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA) og
Fagligt Fælles Forbund (3F).
Dansk Ambulance Råd stadfæstede sin uafhængighed i 2016, ved at fjerne tilknytningskravet til de
faglige klubber i Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA) og Fagligt Fælles Forbund (3F).
Rådets geografiske område er Danmark.
Ændringen vedtages
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I forbindelse med ønsket om at oprette en paragraf vedrørende medlemskab og prisen herfor.
Forslås det at:
Forslag 5 til vedtægtsændring
Det forslås at §8 ændres til §9
Forslag vedtaget
I forbindelse med ønsket om at Dansk Ambulance Råd skal være et selvstændig uafhængig Råd,
ønskes det at der foreligger en økonomi baseret på medlemskab.
I den forbindelse fremlægges der forslag om tilføjelse af en kontingent paragraf.
Det forslås:
Forslag 6 til vedtægtsændring
Tilføjelse af en § 8 kontingent.
Teksten skal lyde:
Kontingent for enkeltmand:

50kr/ mrd.

Enkeltmand kan, inden for regionsgrænsen, gå sammen og lave en samlet indmelding, med samlet
indbetaling.
I dette tilfælde vil kontingentet være:
Over 5 medlemmer.
Over 10 medlemmer.
Over 50 medlemmer.
Over 100 medlemmer.

40 kr/mrd.
30 kr/mrd.
20 kr/mrd.
10 kr/mrd.

Kontingent for organisationer/klubber:
Over 5 medlemmer.
Over 10 medlemmer.
Over 50 medlemmer.
Over 100 medlemmer.

40 kr/mrd. Pr. medlem
30 kr/mrd. Pr. medlem
20 kr/mrd. Pr. medlem
10 kr/mrd. Pr. medlem

Organisationer/firmaer der driver ambulancevirksomhed og beskæftiger aktive ambulancereddere,
som udfører deres virke i den danske ambulancetjeneste for de danske regioner. Kan lave en samlet
indmelding for deres ambulancereddere og ambulanceredder elever, uagtet at deres virksomhed
dækker flere regioner.
Kontingentet fastsættes j.f. betingelser for organisationer/klubber.
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Kontingentet betales forud for ét år af gangen.
Ved automatisk bankoverførsel kan enkeltmand betale kontingent forud for én måned af gangen.
Ændringer i kontingent skal vedtages på generalforsamling.
Emnes debatteres.
En bekymring som ytres er om uafhængigheden vil blive presset, hvis en anden organisation, klub
eller entreprenør betaler ens medlemskab.
Bestyrelsen mener ikke at dette vil være en udfordring, da det kun er medlemsskabet
organisationen, klubben eller entreprenøren betaler for. Medlemsskabet vil fortsat tilhører det
enkelte medlem, som også vil have fuld kontrol over sin stemme ret m.v.
Bestyrelsen vil gerne synliggøre at der findes en mulighed for at flere enkelt medlemmer, inden for
regions grænsen, kan gå sammen og opnå mængde rabat på deres medlemskab, ligesom
organisationer, klubber og entreprenører kan. Enkelt medlem kan derved få de samme fordele,
hvis man kan gå sammen og lave én samlet indbetaling, for sammenslutningen af
enkeltmedlemmerne.
Denne mulighed er indført for at tilsikre den største mulige selvbestemmelse for den enkelte
ambulanceredder, samtidig med at man kan bevare de samme fordele som dem der er en del af en
organisation eller klub.
Det skal hertil bemærkes at der ikke vil foregå en opkrævning af kontingent, før 2019.
Medlemskab af Dansk Ambulance Råd vil dog skulle til vælges. Bestyrelsen vil gerne hvis der
allerede nu, vil starte en debat på de enkelte stationer, trivselsklubber, personale foreninger,
faglige klubber m.v. Om der ønskes medlemskab af Dansk Ambulance Råd.
I forbindelse med stadfæstelse af Dansk Ambulance Råds uafhængighed, ønskes teksten i §4
Rådets ledelse stk. 2 ændret.
§4
Rådets ledelse
Stk. 2. Hver region nedsætter et lokaludvalg, som kan udpege maks. to repræsentanter til
bestyrelsen. Det tilstræbes at alle faglige klubber i de regioner som er repræsenteret med et
medlem hver i bestyrelsen.
Forslås ændret til:
Stk. 2. Hver region nedsætter et lokaludvalg, som kan udpege maks. to repræsentanter til
bestyrelsen. Det tilstræbes at alle entreprenører er repræsenteret i de lokale råd.
Tekst ændringen vedtages.
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Valg af billags kontrollant
Der var desværre ingen kandidater til billags kontrollanter.
Valg til bestyrelsen
Den tilbage blivende bestyrelse genvælges.
Det besluttes samtidig at der skal foregå en større hvervning, og opfordring til ambulanceredderne
om at involvere sig. For at øge tilgangen til bestyrelsen, så arbejdspresset kan deles mere ud.
Det aftales at konstituere bestyrelsesmedlemmer, som skal på valg i 2019, hvis der er
ambulancereddere som gerne vil involvere sig.
Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.

