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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 12. maj 2022 
kl. 17.00-20.00 
Teamsmøde 

   

 
 
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 19.04.2022 
 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Punkter på HB mødet 

• Intet HB møde siden sidst 
 
Punkt 4. Aktuelt fra bestyrelsen  
Bestyrelsesmedlemmerne bringer aktuelle emner op som vil være relevant for bestyrelsen hhv 
at være orienteret om eller at reagere på. Sagerne kan danne grundlag for fremtidige punkter 
på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen opfordres til at overveje og indsende relevante punkter til 
Ledelsesgruppen inden mødet.  
 
Punkt 5. Aktuelt fra formandskab  
Formandsskabet kommer med eventuelt supplement til ledelsesrapport. 
Bestyrelsesmedlemmer kan stille uddybende spørgsmål eller komme med kommentarer til 
ledelsesrapporten. 
 
Punkt 6. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Chef for Lederforeningen beretter om aktuelle relevante sager fra sekretariatet. 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 7. Inspirator – Evaluering af 2022 og opstart af Inspirator 2023 
Bestyrelsen får præsenteret deltagerevalueringen af Inspirator 2022. 
Bestyrelsen får præsenteret forskellige muligheder for tid og sted for Inspirator 2023. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen evaluerer Inspirator 2022. 
Bestyrelsen laver en pejling af tidspunkt og sted for Inspirator 2023 og et første input til indhold. 
 
 
Punkt 8. DSR Kongres – Stand og synlighed 
Onsdagen på kongressen er der et udstillingsområde, hvor Lederforeningen har en stand.  
Derudover kan vi lave gemics i løbet af kongressen. 
 
Bestyrelsens behandling 
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Bestyrelsen beslutter hvad vi skal have af indhold på standen og gemics i løbet af kongressen. 
 
 
Punkt 9. Handlingsprogram i Kongressen 
På kongressen er Handlingsprogrammet et vigtigt programpunkt. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter handlingsprogrammet ifht vigtige punkter som Lederforeningen kan ytre sig 
om på kongressen. 
 
Bilag 

handlingsprogram_2022-26.pdf (dsr.dk) 
 
 
Punkt 10. Kongresforslag 
På bestyrelsesmødet d. 19.4 gennemgik bestyrelsen alle kongresforslagene. Her identificerede 
bestyrelsen forslag som var vigtige at bestyrelsen har fået drøftet inden kongressen. Dette er 
særlig vigtigt ifht at alle bestyrelsesmedlemmer ikke er repræsenteret ved kongressen, og at de 
kongresdelegerede derfor skal vide holdningen fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
 
Disse forslag er markeret med blåt i det opdateret overblik over kongresforslag inklusive 
markering af forslagenes vigtighed for Lederforeningen (vedhæftet som bilag) 
 
Lederforeningens forslag er efter dialog i HB blevet tilretttet. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter de forslag som er markeret med blå i bilaget. 
Bestyrelsen gennemgår ændringen af Lederforeningens forslag. 
 
Bilag 

• Opdateret overblik over kongresforslag inklusive markering af forslagenes vigtighed for 
Lederforeningen (Overskriften i forslagene er samtidig et link ind til Kongresforum. Hvis 
linket ikke virker, kan forslagene findes i Kongresforum). 

 
 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 11. Eventuelt 
 
Punkt 12. Evaluering af mødet 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/178/handlingsprogram_2022-26.pdf

