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Referat fra møde i landsbestyrelsen den 15.-16. marts 2021 på Griegsvej 13, 7500 Holstebro 

 

Mødet vil være berammet fra den 15. marts kl. 14.00 til den 16. marts kl. ca. 13.00 

Der vil ikke være deltagelse fra DSR pga. Coronarestriktioner. 

 

Til stede: 

AnnaLise Bonde, Karin Karlsson, Doris Klockmann, Mette Bille 

Afbud: 

Lis Andersen, Margot Farsund (suppleant for Lis Andersen) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt med et ekstra punkt om medlemslister der er krypteret – nyt punkt 3. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 16. og 17. november 2020 

Referatet godkendt. 

 

3. Medlemslister der er krypteret 

DSR udsender hver måned en opdateret liste over nye seniormedlemmer til landsbestyrelsens 

medlemmer. Som noget nyt er disse lister krypteret. Det betyder, at det kan være svært for det 

enkelte kontaktudvalgsmedlem at åbne listerne. At de er krypteret er en ny procedure 

begrundet i GDPR. Vi forfølger problemstillingen. 

 

4. Nyt fra kredsene (husk et lille ”skriv” til referenten) 

A. Kreds Nordjylland 

Der har været afholdt et enkelt kontaktudvalgsmøde og et aktivitetsmøde. Alt andet er aflyst 

indtil udgangen af maj måned. 

Da det ikke var muligt at afholde julefrokost, er der i stedet udsendt en julehilsen. 

B. Kreds Syddanmark 

Der er ikke meget at berette fra de fire kontaktudvalg, da det ikke har været muligt at 

afholde arrangementer, men programmet er fastlagt, og der startes op, når det bliver 

muligt. 

C. Kreds Sjælland 

Der er ikke sket konstitution i kontaktudvalgene i Holbæk og Storstrøm. Roskilde forventer 

at kunne tage på tur til København i maj måned. Holbæk Sygehus har henvendt sig til et 

kontaktudvalgsmedlem mhp. at blive vaccinatør, da de vidste, at kontaktudvalgene har 

lister på medlemmerne. Det er ikke muligt at videregive disse oplysninger pga. GDPR. 

D. Kreds Hovedstaden 

Intet at berette. 

E. Kreds Midtjylland 

Der har ikke været afholdt møder i nogle af kontaktudvalgene siden november. 

Øst: Arbejder på at få nye egnede og mindre dyre lokaler, men stadig med mulighed for 

kollektiv transport for medlemmerne. Forventer at starte op igen efter sommerferien med en 

udflugt for at samle gruppen igen. 
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Nord: Intet nyt. 

Vest: Forventer at kunne afholde et møde i maj, der samtidig er valgmøde. 

Mette har fået henvendelse fra kredsens kommunikationsmedarbejder vedr. 

seniorsygeplejersker som vaccinatører. Danmarks Radio Midt/Vest har sendt journalist og 

fotograf til en vaccinationscenter i Holstebro for at følge to seniorsygeplejersker. 

Optagelsen blev sendt på DR1, i TV-avisen den 17. marts 2021. 

 

5. Valg til landsbestyrelsen 

Nordjylland: AnnaLise genopstiller, Lone Pedersen genopstiller som suppleant. 

Sjælland: Karin genopstiller, har opfordret de andre kontaktudvalg til at byde ind med en 

suppleant. 

Hovedstaden: Lis genopstiller, Margot Farsund genopstiller som suppleant. 

Syddanmark: Doris genopstiller, Karen Margrethe Maglekær genopstiller som suppleant. 

Midtjylland: Mette genopstiller, Susanne Eske genopstiller som suppleant. 

Der er endnu ikke kommet andre kandidater. 

 

6. Force Majeure situationen (se notat i Nyhedsbrev februar 2021) 

A. Valg til kontaktudvalg 

B. Valg til landsbestyrelsen 

Vi drøftede emnet og har besluttet ikke at gøre mere for nuværende. 

C. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen skal annonceres 6 uger før afholdelse, dvs. senest den 30. juni 2021.  

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden for 

Seniorsammenslutningen senest 4 uger før afholdelse, dvs. 14. juli 2021. 

Fagdagens indhold skal annonceres senest i blad nr. 7/2021. 

 

7. Seniorsammenslutningens vedtægter 

A. §3, stk. 2 og 3 

B. Forslag til ændringer (se notat i Nyhedsbrev februar 2021) 

I forlængelse af DSR’s kongres i december 2020 er der sket ændringer af DSR’s formål, og 

dermed får det konsekvenser for seniorsygeplejerskernes vedtægter. På den baggrund skal 

Landsbestyrelsen udarbejde et forslag, der skal godkendes på generalforsamlingen den        

11. august 2021 og efterfølgende godkendes i DSR’s hovedbestyrelse. Derefter skal 

vedtægterne genoptrykkes. Mette laver et udkast til drøftelse på Landsbestyrelsens møde i maj 

måned. 

 

8. Mødedatoer i 2021 – holder de? 

Vi fastholder, at næste møde afholdes den 17.-18. maj 2021. Vi er enige om at droppe 

Bornholm pga. usikkerheden vedrørende Coronarestriktionerne. I stedet forsøger vi at afholde 

mødet i København eller Aalborg, alternativt i Holstebro. 

 

9. Højskoleophold 2021 – Hvordan ser det ud? 

Doris har haft kontakt til højskolen. Alle 50 pladser er besat. Der er en venteliste. 

Alle AV-midler – bærbar mikrofon er til rådighed, der er whiteboard tavle og flipover. 

Fagdagen koster 200 kr. Hvis man vil have morgenmad, skal man være på højskolen kl. 8.30. 

Til fagdagen tilmelder man sig til højskolen. 

Oplæg til fagdagen er kredsformand Helle Dirksen, Kreds Sjælland om formiddagen og læge 

Jerk Langer om eftermiddagen. 
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Højskoleophold 2022 – Hvad gør vi? 

Bornholms Højskole. Doris undersøger, hvordan det er muligt at se højskolen. Er det ikke 

muligt for os at komme til Bornholm, overdrages opgaven til Lis Andersen mhp. at besigtige 

højskolen. Alle aftaler m.v. er Doris’ ansvar. Lis tager kontakt til Kristina Robins om oplæg. 

Vi forventer på fagdagen at få oplæg fra kredsformand Kristina Robins, Kreds Hovedstaden om 

eftermiddagen og skuespiller Inger Marie Madsen om formiddagen. 

 

10. Drøftelse af optagelsen som ordinære medlemmer af Faglige Seniorer pr. 1. januar 2022 

A. Udarbejdelse af viden om Faglige Seniorer 

B. Udarbejdelse af guideline til seniorsygeplejersker, der vil indgå i Faglige Seniorers arbejde. 

C. Andet. 

Der tages afsæt i dokument fra Anne Reimer (DSR) med to spørgsmål til overvejelse: 

• Overvej de nationale succeskriterier for Seniorsammenslutningens medlemskab af Faglige 

Seniorer 

o At seniorsygeplejersker kender til baggrunden for optagelsen i Faglige Seniorer 

o At seniorsygeplejersker bidrager med faglig viden i arbejdet i Faglige Seniorer 

o At seniorsygeplejersker involverer sig i Faglige Seniorer 

o At seniorsygeplejersker kender til de medlemsfordele, der er ved medlemskab af 

Faglige Seniorer. 

• Overvej hvordan Landsbestyrelsen/kontaktudvalg m.fl. kan være med til at få indflydelse 

o Involvering i alle områder af ældreområder der har med eks. kollektiv trafik, kost, 

hjælpemidler, udarbejdelse af læserbreve med udgangspunkt i eks. en klagesag 

o Involverer sig i Faglige Seniorers kommunegrupper ved at deltage i 

mødeaktiviteterne. 

Vi arbejder videre med emnet på det kommende møde. 

11. Drøftelse af evt. samarbejde med nordiske seniorsygeplejersker (udsat fra sidste møde) 

A. Hvad skal formålet være? 

B. Hvad ønsker vi at samarbejde om? 

C. Hvordan skal samarbejdet etableres? 

D. Andet. 

Vi er enige om at forsøge at kontakte Grete Christensen som formand for SSN, om hun kan 

være behjælpelig med mere viden og evt. adgang til de nordiske seniorsygeplejersker. Vi har 

behov for at kende deres formål og organisation. Vi er vidende om, at eks. Finland er det 

eneste land, der ”ligner” den danske organisering af seniorsygeplejersker. 

 

12. Nyt Fredericia-møde – hvornår? 

Vi planlægger efter at kunne mødes i Fredericia tirsdag den 5. oktober 2021 fra kl. 12.00 – 

16.00. Der kan deltage 2-3 deltagere fra hvert kontaktudvalg i landet. Dagsorden, tilmelding 

m.v. udsendes til de seniorsygeplejersker, der modtager referater fra Landsbestyrelsens 

møder, med besked om at videresende dem til relevante personer, der skal deltage i mødet. 

Dagsorden udarbejdes på et kommende møde. 

 

13. Regnskab / Karin 

Året 2020 blev afsluttet med et lille overskud. Er nu fra 1. januar blevet tildelt et øget årligt 

beløb på 100.000 kr. 
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14. Hjemmeside / AnnaLise 

Annonceringer af: 

• Fagdagen blad nr. 6/2021 

 

15. ”Håndbogen” – USB-stikket (husk det) / AnnaLise 

• Årshjulet – hvornår, er tilrettet 

• Årshjulet – hvordan, er tilrettet 

• Højskolelisten, er tilrettet 

Alles USB-stik blev opdateret. Lis’ opdateres på næste møde. 

 

16. Eventuelt 

Formål og visioner er fortsat liggende på hjemmesiden., De skal fjernes, og i stedet skal 

anføres de 4 pejlemærker. 

 

 

Referat udarbejdet den 18. marts 2021 af Mette Bille 

 

 

 

 


