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Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 17. – 18. maj 2021 på Hotel Nebo, 

Istedgade, København. 

Den 17. maj fra kl. 14.30 til kl. 18.00/18.30 

Den 18. maj fra kl. 09.00 til kl. 13.30 

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra den 15.-16. marts 2021: Referater godkendt 

 

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

a. Kreds Nordjylland: Angående brev fra Anne Reimer om vedr. 

kontaktudvalgets opbevaring af længde og makulering af modtagne 

medlemslister på nye seniorer (med baggrund i GPDG). Anna Lise drøftet det 

med formand Birgit Hansen og gruppen. De har ikke behov for at modtage 

disse lister. Listerne kommer på sikker post til administrativ sagsbehandler 

Bitten Otte, som sørger for at sende velkomstbreve og program til de nye 

seniorer. 

Om valg til landsbestyrelsen: Lone Normann Petersen og Anna Lise Bonde var 

eneste anmeldte kandidater pr. 30/4 21 til landsbestyrelsen og er dermed 

valgt.  

Anna Lise Bonde er blevet opfordret til at opstille til seniorvalget i Aalborg, 

har takket nej. 

11/5 - 21 er der holdtbestyrelsesmøde hos Birgit Hansen. Man nåede ikke at 

holde valg til kontaktudvalget i 2020, før nedlukningen pga. Corona. Ved det 

første møde 7. sept. 21 vil der blive afholdt valg, samt igen til foråret 2022 i 

forhold til vedtægterne. 

 

b. Kreds Syddanmark: Fælles for alle 4 kontaktudvalg, gælder at 

arrangementerne ikke har kunnet gennemføres i de første måneder af 2021 

grundet corona-restriktioner. Flere genoptager aktiviteterne i sidste halvdel 

af maj eller juni. 

Der er ønske om at de lister med nye seniormedlemmer, som udsendes fra 

DSR, bliver mere læsbare. Der er ønske om at alle fra kontaktudvalgene kan 

deltage i det årlige møde i Fredericia.  

Flere seniorsygeplejersker i kredsene er aktive som vaccinatører. 

c. Kreds Sjælland: Intet af referere. 
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d. Kreds Hovedstaden: Der har ikke være nogen aktiviteter i det fælles 

kontaktudvalg. Der har været lukket helt ned for fysisk kontakt. Al 

kommunikation om f.eks. opstilling til landsbestyrelsen og valg er foregået 

via mails. Der skal lige gøres opmærksom på en fejl i forbindelse med 

annoncering om opstilling og valg. Valget skal være afsluttet inden udgangen 

af april.  Dette har ikke haft betydning for udfaldet af valget. Der har ikke 

været nogen aktiviteter/møder i region H., ligesom der ikke er uddelt noget 

rådighedsbeløb til aktiviteter. Medlemslister har flere gange været til 

drøftelse især om lovligheden af at de deles ud til alle 

kontaktudvalgsmedlemmerne. Det er derfor godt at få en vejledning fra 

centralt hold. 

 

e. Kreds Midtjylland:  

Øst: Har aflyst alle møder indtil sommerferien. Forventer at starte op med en 

udflugt. 

Nord: Har aflyst alle møder indtil sommerferien. Holder nyt møde om 

hvordan de vil starte op igen. 

Vest: Forventer at starte op med ”seniorwalk” den 7. juni. derefter følges 

programmet for 2021. 

Det fælles kontaktudvalgsmøde blev aflyst pga. konflikforberedelser 

Medlemslister sendes til formændene for kontaktudvalgene. 

Kontaktudvalgsmøder er foregået privat. 

4. Valg til Landsbestyrelsen 

a. Hvem er valgt?: Alle fra den tidligere landsbestyrelse er blevet genvalgt. 

b. Konstituering af Landsbestyrelsen: De genvalgte bestyrelsesmedlemmer 

fortsætter på de tidligere poster. Kontinuitet fremmer arbejdet! 

i. Formand: Mette Bille  

ii. Næstformand og sekretær: Lis Andersen 

iii. Kasserer: Karin Karlsson  

iv. IT og PR ansvarlig: Anna Lise Bonde 

v. Ansvarlig for højskoleophold: Doris Klockmann 

 

5. Generalforsamling 11. august 2021 

a. Dagsorden: Ændring af vedtægterne §3 skal vedtages 

b. Forretningsorden ændring af vedtægterne § 7 om forretningsorden 

vedrørende FH: det er til efterretning, ikke debat. Der skal være materiale 

om FH i ”poserne” på generalforsamlingen.  

c. Valg af stemmetællere sker på højskolen, når vi ser hvem der kommer: 4 stk. 

Anne Hjortskov som dirigent. 
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Der skal tales fra talerstol. Evt. fra en bærbar mikrofon, en sådan er der. Så 

kan der tales fra salen  

Der skal være materiale = poser til 70 personer 

d. Mundtlig beretning: Under beretningen siges et par ord om Kirsten 

Stallknecht 

e. Om vores pejlemærker - power point 

f. Den ny bestyrelse 

g. Om Fredericiamøde i oktober  

h. Ikke holdt møder med DSR C, og de har ikke deltaget i eksterne møder, men 

kommunikeret skriftligt og virtuelt. 

i. Tanker om et samarbejde med seniorsygeplejersker i Norden 

j. Regnskab ved Karin K 

k. Meddelelse om bestyrelsesvalg 

l. Bestyrelsens forslag  

m. Indkomne forslag 

n. Eventuelt  

6.       Oplægsholdere ved generalforsamling: Helle Dirksen og læge Jerk Langer 

 

 

7. Datoer for november-mødet (falder sammen med valg til kommunal-/regions- og 

ældrerådsvalg) 

Nye datoer skal findes obs:  

 

8. Højskoleophold 2021 – sidste nyt/Doris 

 

9. Højskoleophold 2022 – tjekliste/Doris: Lis Kører op og Ser på Højskolen, og tager 

kontakt til Kristina Robbins  

 

10. Fortsat drøftelse af optagelsen som ordinære medlemmer af Faglige Seniorer pr. 1. 

januar 2022 

a. Udarbejde oplæg til Generalforsamlingen  

b. Fortsætte arbejdet med guidelines 

 

11. Fortsat drøftelse af evt. samarbejde med nordiske seniorsygeplejersker  

a. Se mail fra Grete Christensen – rundsendt 

b. Formål? 

c. Hvad vil vi samarbejde om? 

d. Hvordan kan et samarbejde evt. etableres? 
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12. Fredericia-møde – holder det? 

13. Regnskab/Karin: Det ser fornuftigt ud efter vi har fået øget vores budget      

Hjemmeside/Anna-Lise  

14. Eventuelt : ikke noget til referat. 

 

 

Dagsorden udarbejdet af Mette Bille, formand  


