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DU ER ALTID 
VELKOMMEN TIL 
AT KONTAKTE OS 
PÅ  33 79 12 60

GOTVEDUDDANNET 
BEVÆGELSESUNDERVISER 
OG MASSØR?  
DU ER VELKOMMEN 
I DAP – DIN FAGLIGE 
ORGANISATION!

Hvordan er DAP egentlig organiseret?

DAP er forkortelsen for foreningen Danske Psyko- 
motoriske Terapeuter. Generalforsamlingen er DAP’s 
øverste myndighed, og den afholdes hvert andet år. 

Hovedbestyrelsen leder DAP i overensstemmelse med 
vedtægter, retningslinjer og generalforsamlingens be-
slutninger. Der afholdes minimum 6 møder om året. 

Hovedbestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og 
den består af i alt 9 personer, heraf en formand og en 
næstformand.

Formand og næstformand vælges for fire år ad gangen 
hvert andet år forskudt af hinanden.

I hovedbestyrelsen er der er et forretningsudvalg, som 
består af fire personer fra bestyrelsen, hvoraf formand 
og næstformand er fødte medlemmer. Forretnings- 
udvalget varetager ledelsen af DAP mellem hoved- 
bestyrelsens møder.

DAP’s sekretariat ledes af en sekretariatsleder, som 
er ansat af formandskabet. Sekretariatets øvrige per-
sonale ansættes af sekretariatslederen i samråd med 
formandskabet. 



DAP ER OGSÅ FOR DIG – OG DER ER MASSER AF FORDELE!

STUDIEMEDLEM

For dig, der er studerende
185 KR. PR. KVARTAL

NEDSAT KONTINGENT

For dig, der er ledig
699 KR. PR. KVARTAL

AKTIVT MEDLEMSKAB

For dig, der er i job
1.594 KR. PR. KVARTAL

Som Gotveduddannet bevægelsesunderviser og massør har du også brug for en fagforening, og det kan du få hos os. Danske Psykomotoriske  
Terapeuter har siden 2015 samarbejdet med Gotvedinstituttet om et godt fagforeningstilbud til alle, der bliver uddannet på Gotvedinstituttet, og vi 
glæder os til også at byde dig velkommen!

DAP er et stærkt fagpolitisk fællesskab med mere end 35 års erfaring som netop det. Vi er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation og Sund-
hedskartellet. Som fagforening har vi din ryg, når du har brug for det. Vi kender til vilkårene, når man for eksempel er underviser, og vi er en lille 
fagforening, der sætter en ære i personlig rådgivning og opfølgning. Nedenfor kan du læse mere om de mange fordele ved at være medlem af DAP.

Hvad koster det at være medlem af DAP?I DAP kan du få rådgivning, vejledning og hjælp til alt,  
der vedrører jobsøgning, ansættelse og arbejde, fx: Hvad får du mere som medlem af DAP?

• Sparring og vejledning ift. jobsøgning
• Sparring ift. selve jobsamtalen
•  Gennemsyn af og vejledning i ansættelseskontrakter
•  Forhandling af lønaftaler og andre  

ansættelsesretlige spørgsmål
•  Råd om samarbejde og kommunikation  

på arbejdspladsen
•  Råd om et godt arbejdsmiljø  

– også til dig, der er TR eller AMIR
•  Råd om muligheder og regler  

ved sygdom og sygefravær
• Råd ved tjenstlige samtaler
•  Råd om pensionsforhold, ferie, barsel, opsigelse,  

fratrædelse og andre arbejdsmarkedsregler.

•  Du får et medlemsfagblad tilsendt fire gange om året. 
Som medlem af foreningen er du velkommen til at 
bidrage med indhold.

•  Du får mulighed for at deltage i billige kurser af høj 
faglig kvalitet og relevans. Også hvad angår kurserne, 
er du mere end velkommen til at byde ind med ideer.

•  Du får mulighed for at oprette en gratis behandler-
profil på vores hjemmeside.

•  Du får et månedligt nyhedsbrev, hvor vi samler alt 
det nye, der har relevans for lige netop dig og dit fag.

•  Du er sikret grundig og gennemarbejdet information 
om ændringer af relevans for lige netop dette fagom-
råde – både i faget, på arbejdsmarkedet og i samfun-
det generelt. 

•  Du får desuden billige forsikringer:
  •   Den obligatoriske gruppelivsforsikring kan du få 

for blot 690 kr. om året.
  •   Erhvervsansvarsforsikringen kan du få for kun 159 

kr. om året.

Derudover har DAP en række aftaler om gode forsik-
ringsmuligheder, fx en fordelagtig helbredssikring 
gennem PFA. 


