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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 17. januar 2022 
Kl. 15.30 - 17.30 

 Teams 
   
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag 
Referat af bestyrelsesmøde 2.12.2021  
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Ledelsesberetning 
 
Daglig ledelse har forpligtet sig til at udarbejde en skriftlig ledelsesberetning, der beskriver 
driften og målopfyldelsen siden sidste bestyrelsesmøde. I Ledelsesberetningen informeres kort 
om hvad der rører sig (forhandlinger, tiltag, begivenheder mm) som kan have bestyrelsens 
interesse og danne grundlag for at kunne træffe beslutninger om institutionens udvikling. 
Bestyrelsen skal løbende give tilbagemeldinger til Daglig ledelse om brugbarheden af 
ledelsesberetningerne, herunder hvilke oplysninger og nøgletal de har brug for. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsesmedlemmer kan stille uddybende spørgsmål eller komme med kommentarer til 
ledelsesrapporten. 
 
Bilag 
Bestyrelsen vil inden mødet modtage ledelsesberetning fra daglig ledelse. 
 
Punkt 4. Status på Lederforeningens økonomi 
 
Chef for Lederforeningen giver bestyrelsen en status for Lederforeningens økonomi. 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 5. Forretningsorden for bestyrelsesmøder i valgperioden 2022-2025 
 
Lederforeningen skal ifølge Lederforeningens vedtægter have en forretningsorden for 
bestyrelsens møder. 
 
Daglig ledelse er fremkommet med et forslag. Udgangspunktet for forslaget er 
forretningsordenen fra den forrige bestyrelse med enkelte tilrettelser. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter forretningsorden for bestyrelsesmøderne i valgperioden 2022-
2025. 
Bestyrelsen tager særlig en drøftelse af hvordan man vil lægge op til inddragelse af suppleanter. 
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Bilag 
Forslag til forretningsorden fra daglige ledelse.  
Lederforeningens vedtægter 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 6. Bestyrelsens årshjul  
 
Lederforeningens årshjul indeholder de forskellige møder og aktiviteter som Lederforeningens 
bestyrelsesmedlemmer skal deltage i i løbet af året. 
 
Bestyrelsesmøder for 2022 er således fastlagt og fremgår af den første udgave af årshjulet som 
blev udsendt til bestyrelsen inden jul. 
 
Møderne er fastlagt ud fra følgende kriterier: 

• Der skal være et bestyrelsesmøde dagen inden et HB-møde. Dette er jævnfør en aftale 
foretaget i HB om at Lederforeningen og alle 5 kredse har møde samtidig. (Da HB-
møderne kun er fastlagt for 2022, har det ikke været muligt allerede nu at fastlægge 
bestyrelsesmøder i 2023) 

• Der veksles mellem fysiske og virtuelle møder 

• Der veksles mellem 1- dages og 2- dages fysiske møder 

• De fysiske møder er som udgangspunkt placeret i Kvæsthuset. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen gennemgår årshjulet som er udsendt med dagsordenen.  
Bestyrelsen kan komme med ønsker til ændringer, som vil blive imødekommet, hvis muligt. 
 
Bilag 
Årshjul for 2022 (opdateret 12.01.2022) 
 
Punkt 7. DSR seminar for kongresdelegerede  
 
DSR’s kongres samles ordinært hvert 2. år i lige år. Kongressen består af DSR’s formandskab, 
alle kredsbestyrelsesmedlemmer fra de 5 kredse, 6 SLS delegerede og 7 delegerede fra 
Lederforeningens bestyrelse. 
 
D. 25. januar 2022 afholdes et kongresseminar i DSR som en forberedelse for de nye bestyrelser 
til at kunne deltage i kongressen i maj 2022.  
 
Her har Lederforeningen undtagelsesvis kunne invitere alle sine bestyrelsesmedlemmer med.  
 
På seminaret for kongresdelegerede vil alle komme igennem følgende 4 sessioner. Rent praktisk 
deles deltagerne i 4 grupper, som kommer igennem alle 4 sessioner. Der er 75 minutter til hver 
session. 

Session A: Indflydelse kræver store og stærke fællesskaber.  

Session B: Ligeløn som en forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen. 

Session C: Sygeplejerskemangel: En sygeplejerske mere giver liv til flere – og hvad gør vi 

så? 

Session D: Politisk ansvar for DSR’s økonomi: Hvor kommer pengene fra, hvordan bruges 

de, og hvem har hvilket ansvar?  
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Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen forbereder sig på kongresseminaret, herunder tager en første drøftelse af hvad 
bestyrelsen kunne forstille sig at stille forslag om til DSR’s ordinære kongres i maj 2022. 
 
Bilag 

Seminar for kongresdelegerede den 25. januar 2022 (dsr.dk) 

 
 
Punkt 8. DSR’s fagkongres 
 
Formålet med fagkongressen er at skabe input til et fælles fundament for DSR's fremtidige 
professionsstrategi, som derefter udarbejdes og vedtages politisk.  
 
Dagen er målrettet DSR's kongresdelegerede samt 300 medlemmer. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter hvad Lederforeningen skal have ud af DSR’s fagkongres. 
 
Bilag: 

Fagkongres 26. januar 2022 | Kongresforum, DSR 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 9. Eventuelt 
 
Punkt 10. Evaluering af mødet 
 

https://tilmeld.dsr.dk/kongresseminar2022/conference
https://dsr.dk/kongresforum/kongresser/fagkongres-26-januar-2022

