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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 19. april 2022 
kl. 17.00-21.00 
Teamsmøde 

   
 
 
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 01.03.2022 
 
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Punkter på HB mødet 
 
Irene og Marie gennemgår relevante punkter på HB dagsordenen ifht en eventuelt stillingstagen 
fra bestyrelsen. 
Denne gang er det primært kongresforslag (gennemgås under punkt 6) 
Bilag 

samlet_materiale_til_hb-moede_d_20-21_april_2022_1_del.pdf (dsr.dk) 

samlet_materiale_til_hb-moede_d_20-21_april_2022_del_2_2.pdf (dsr.dk) 
(Koden til dokumentet findes i mailen med mødeindkaldelse) 
 

• 12 anbefalinger til imødekommelse af mangel på sygeplejersker 
 
Punkt 4. Gensidig orientering 
 
Da det er et kort møde, tages et samlet punkt med gensidig orientering.  
Her vil formandsskabet og chef kort orientere om de vigtigte aktuelle sager, og det enkelte 
bestyrelsesmedlem kan kort oriente om vigtige aktuelle sager hos dem. 
 

• Titler 

• Inspirator 

• Folkemødet 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 5. DSR Fagkongres og Kongres 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen får et overblik hvem fra bestyrelsen, der deltager i hhv. DSR’s fagkongres d. 16. maj 
2022 og DSR’s kongres d. 17. - 20. maj 2022.  
Bestyrelsen får et overblik over opbygningen af DSR’s kongres. 
 
Bilag 

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/samlet_materiale_til_hb-moede_d_20-21_april_2022_1_del.pdf
https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/samlet_materiale_til_hb-moede_d_20-21_april_2022_del_2_2.pdf
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Side 26 i samlet_materiale_til_hb-moede_d_20-21_april_2022_1_del.pdf (dsr.dk) 
(Koden til dokumentet findes i mailen med mødeindkaldelse) 
  
Punkt 6. Kongresforslag 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen gennemgår forslagene til kongressen. 
Forslagene skal gennem en sidste behandling på HB d. 20.-21. april, hvor der kan blive ændret i 
HB’ss bemærkninger. 
 
Bilag 

• Samlet overblik over kongresforslag inklusiv en foreløbig markering af forslagenes 
vigtighed for Lederforeningen. 

• samlet_materiale_til_hb-moede_d_20-21_april_2022_1_del.pdf (dsr.dk) 
(Koden til dokumentet findes i mailen med mødeindkaldelse) 

 
 
Punkt 7. Bestyrelsens arbejdsgrupper – Status og sparing 
 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d. 8.-9. februar 2022 at nedsætte følgende 
arbejdsgrupper: 

1. Nære sundhedsvæsen  
2. Arbejdsvilkår 
3. Faglighed (tale faglighed og faglig ledelse frem/attraktivt at være sygeplejerske) 

 
På bestyrelsesmødet d. 1. marts 2022 besluttede bestyrelsen et kommisorie for 
arbejdsgrupperne, samt at man på indeværende bestyrelsesmøde skulle afsætte 1 time til at 
udvalgene kunne give en status for deres arbejde, og spare med hinanden ifht det fortsatte 
arbejde i arbejdsgrupperne. 
 
Bestyrelsens behandling 
De enkelte arbejdsgrupper giver en status for deres arbejde. 
Det drøftes hvordan arbejdsgrupperne kan arbejde bedst muligt. 
 
Bilag 
Kommisorium for arbejdsgrupper i Lederforeningen. 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 8. Eventuelt 
 
Punkt 9. Evaluering af mødet 
 

https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/samlet_materiale_til_hb-moede_d_20-21_april_2022_1_del.pdf
https://dsr.dk/system/files/ofa/3092/samlet_materiale_til_hb-moede_d_20-21_april_2022_1_del.pdf

