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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 26. august 2020 
Kl. 16.00-18.00 

Onlinemøde-Teams 
   
 

FORMALIAPUNKTER 
 
Pkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Pkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Punktet indeholder bilaget: Referat af bestyrelsesmøde d. 16.06.2020 
 

 
Pkt 3. Økonomi  
 
Status 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

 
Pkt 4. Retningslinier for medlemsaktivitet som følge af COVID19 
 
DSR har på baggrund af de nyeste udmeldte retningslinier ifbm COVID19, udarbejdet nye 
retningslinier for medlemsaktivitet i DSR. 
 
Irene vil redegøre for hvordan formandskabet og sekretariatet påtænker at opfylde de 
gældende retninglinier. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen drøfter de nyeste retningslinier for medlemsaktivitet, og beslutter en praksis for 
Lederforeningens medlemsaktivitet, der lever op til retningslinerne. 
 
BAGGRUND 
 
DSR har udarbejdet nye retningslinier for medlemsaktivitetog hvordan vi forestiller os at 
gennemføre vores plan om ingen aflysninger men mulighed for fysiske aktiviteter, virtuelle 
aktiviteter og både-og aktiviteter og hvordan vi kan jonglere imellem de forskellige versioner. 
 
De bærende principper er: 

• Dansk Sygeplejeråd følger myndighedernes retningslinjer og regeringens/Folketingets 

beslutninger (senest i form af den politiske aftale om kontrolleret genåbning af Danmark af 

14. august 2020). 

• Dansk Sygeplejeråd har et ansvar som sundhedsorganisation for at bidrage til at begrænse 

smittespredning – både ud fra et samfundshensyn, DSR’s omdømme og af hensyn til vores 

medlemmer, hvoraf mange står i forreste linje over for sygdommen. 

• Den enkelte kreds/Lederforeningen beslutter, hvorvidt et konkret, lokalt arrangement skal 

afholdes fysisk, virtuelt eller som en blanding. Det skal bl.a. ses i lyset af, at nogle 

ØKONOMIPUNKTER 
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arbejdsgivere har meldt ud, at der er sat et maks.-antal på 10 deltagere på fysiske møder. (Se 

i øvrigt vedhæftede vurdering fra Juridisk Videnscenter af 2. juli 2020.) 

 

Tidsmæssig horisont 

Da Dansk Sygeplejeråd følger bl.a. regeringens/Folketingets beslutninger, gælder ovenstående 

bærende principper indtil videre frem t.o.m. 31. oktober 2020, hvor den nuværende fase 4 løber. 

 

Fakta om forsamlingsforbud mv. 

De til enhver tid gældende officielle retningslinjer findes på : https://politi.dk/coronavirus-i-

danmark/kontrolleret-genaabning-af-danmark. I skrivende stund er grundprincipperne: 

• Fastholde fokus på generel forebyggelse for at nedbringe risiko for smitte (afstand, 

håndhygiejne, rengøring mv.). 

• Centrale elementer i den overordnede strategi er test, smitteopsporing og isolation. 

• Opstået smitte skal slås ned lokalt, før den breder sig. 

 

I skrivende stund (pr. 14. august 2020) er rammerne for forsamlingsforbuddet følgende: 

 

Det nationale forsamlingsforbud er på 100 personer. Dette kan hæves til maksimalt 500 

personer, hvis følgende er overholdt:  

• Deltagerne i det væsentligste sidder ned. 

• Arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer (fx en generalforsamling afholdt 

på et konferencecenter). 

• Lokalet overholder kvadratmeterreglen med maksimalt 1 person pr 2 m2. 

 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
Pkt. 5. Forslag til GF om ”Hvem kan være medlem af LF”’ 
 
Punktet indeholder bilagene: 
Lederforeningens vedtægter: https://dsr.dk/lederforeningen/om-lederforeningen/lederforeningens-
sekretariat/vedtaegter-for-lederforeningen-i 
Den regionale lederoverenskomst: https://sundhedskartellet.dk/wp-
content/uploads/2019/04/Endelig-dateret-og-underskrevet-overenskomst-for-ledere-på-SHK-
område-RLTN-OK18.pdf 
Den kommunale lederoverenskomst: https://sundhedskartellet.dk/wp-
content/uploads/2019/05/Underskrevet-og-dateret-overenskomst-for-ledere-i-kommunernes-ældre-
sundhed-og-handicapområde-kostproduktion-mv-KL-OK18.pdf 
 
Bestyrelsen havde et ønske efter sidste valg til Lederforeningens bestyrelse, at det blev sikret 
via vedtægterne at det kun er ledere, der kan stille op til bestyrelsesposter i Lederforeningen 
(og derved være medlem af LF). Derudover har bestyrelsen haft drøftelser om faglige ledere 
uden direkte personaleansvar skulle kunne være medlem af Lederforeningen. 
 
På denne baggrund har bestyrelsen haft en ønske om at drøfte hvem der kan være medlem af 
LF. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen drøfter hvad det er præcis bestyrelsen ønsker at der skal drøftes og træffes 
beslutning om på den kommende generalforsamling ifht det overordnede tema: Hvem kan være 
medlem af Lederforeningen?  

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/kontrolleret-genaabning-af-danmark
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/kontrolleret-genaabning-af-danmark
https://dsr.dk/lederforeningen/om-lederforeningen/lederforeningens-sekretariat/vedtaegter-for-lederforeningen-i
https://dsr.dk/lederforeningen/om-lederforeningen/lederforeningens-sekretariat/vedtaegter-for-lederforeningen-i
https://sundhedskartellet.dk/wp-content/uploads/2019/04/Endelig-dateret-og-underskrevet-overenskomst-for-ledere-på-SHK-område-RLTN-OK18.pdf
https://sundhedskartellet.dk/wp-content/uploads/2019/04/Endelig-dateret-og-underskrevet-overenskomst-for-ledere-på-SHK-område-RLTN-OK18.pdf
https://sundhedskartellet.dk/wp-content/uploads/2019/04/Endelig-dateret-og-underskrevet-overenskomst-for-ledere-på-SHK-område-RLTN-OK18.pdf
https://sundhedskartellet.dk/wp-content/uploads/2019/05/Underskrevet-og-dateret-overenskomst-for-ledere-i-kommunernes-ældre-sundhed-og-handicapområde-kostproduktion-mv-KL-OK18.pdf
https://sundhedskartellet.dk/wp-content/uploads/2019/05/Underskrevet-og-dateret-overenskomst-for-ledere-i-kommunernes-ældre-sundhed-og-handicapområde-kostproduktion-mv-KL-OK18.pdf
https://sundhedskartellet.dk/wp-content/uploads/2019/05/Underskrevet-og-dateret-overenskomst-for-ledere-i-kommunernes-ældre-sundhed-og-handicapområde-kostproduktion-mv-KL-OK18.pdf
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På baggrund af drøftelsen forbereder formandskabet og sekretariatet en indholdsmæssig 
drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde, som skal munde ud i en beslutning på samme 
møde om et eller flere forslag til generalforsamlingen 2020.  
 
BAGGRUND 
 
De nuværende formuleringer i vedtægterne som afgør hvem der kan stille op lyder som 
følgende: 
 
§3 Medlemskab af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, Stk. 1. Medlemmer af Lederforeningen i 
Dansk Sygeplejeråd er ledere, der er aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og hvis arbejde 
udelukkende eller i det væsentligste består i, på en arbejdsgivers vegne, at lede. 
 
§ 6 Valg af formand og næstformand, Stk. 2. Valgbare er medlemmer af Lederforeningen i Dansk 
Sygeplejeråd. 
 
I Lederoverenskomsten er angivet følgende: 
”Overenskomsten omfatter personer, der ansættes som ledere (regionale OK) / der er ansat 
som faglig-administrative ledere (kommunale OK)”. 
”Lederstillinger forudsætter ud over faglige ledelsesopgaver og personaleledelse at indeholde 
nogle af følgende elementer: Administrativ ledelse, økonomisk ansvar, ansvar for 
tjenestetilrettelæggelse, ressourcefordeling og lignende”. 
 
 
Pkt 6. DSR’s vision og værdigrundlag 
 
Punktet indeholder HB bilaget: Seneste udkast til Vision og værdigrundlag.  
 
DSR er i proces med at udarbejde ny vision og værdigrundlag for DSR, som skal vedtages på 
DSR’s kongres 2020. På grund af COVID19 er arbejdet blevet udskudt, og genoptages nu med 
henblik på beslutning på DSR’s kongres som blev udskudt til december 2020. 
 
Punktet indledes med at bestyrelsen får en re-introduktion til processen med udarbejdelse af 
DSR’s vision og værdigrundlag. 
 
Indstilling 

Bestyrelsen drøfter hvad der er sket de sidste 175 dage, som kan påvirke vision og 
værdigrundlag. Hvad er blevet endnu mere relevant, når vi ser på det nyeste udkast til vision og 
værdier? Hvad kan vi nu se, der med fordel kan stå tydeligere frem?  

Bestyrelsen drøfter holdninger til retning for vision og værdigrundlag. Hvilken retning tror vi 
mest på frem mod kongressen-skal vi beholde begge visionsudkast og alle seks værdier eller 
skære ned på den ene eller begge? Har vi andre input til proces eller kongresforslag?  Dette vil 
indgå som Forberedelse til  
 
Drøftelserne vil indgå som input temadag for DSR’s samlede formandskaber 27. august, og HB-
mødet 28. august 2020. 
 
BAGGRUND 
 
På bestyrelsesmøde d. 27. januar 2020, havde bestyrelsen følgende indspark til visions- og 
værdigrundlagsprocessen: 
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• Visionen for DSR bør være abstrakt og rettet mod et samfundsrettet formål (dette 
tilsvarer Lederforeningens egen vision: Sundhed og ledelse med nærvær). Samtidig bør 
der dog være fokus på ’whats in it for me’ for medlemmerne.  

 
Følgende 2 bud på visioner (fra Implement), lever bedst op til en abstrakt vision (bestyrelsen 
unerstrgede dog at man ikke synes om nogle af dem:  

1) Vi tager hånd om helbredet 
2) Stolt, stærk, sammen. Sygeplejerske 

 
Bestyrelsen fandt følgende af de 10 værdier som Hovedbestyrelsen har arbejdet med mest 
rammende: 
 

• Dagsordenssættende 

• Handlekraftige 

• Samlende 

• Troværdige 

• Initiativrige 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

 
Punkt 7. Hvad sker der rundt om i landet 
 
Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om emner som vil være relevant for bestyrelsen at være 
orienteret om. 
 
Punkt 8. Hvad sker der i Lederforeningen 
 
Orientering fra formandskabet. 

• OK21 

• Lønforhandlinger i kølvandet på Corona 

• Stafetdage og GF 

• mm 
 

AFRUNDINGSPUNKTER 
 
Punkt 9. Eventuelt 
 
Punkt 10. Evaluering af mødet 
 
 


