Seniorsammenslutningen I Dansk Sygeplejeråd

Referat fra Generalforsamling d. 8. august 2019, Nørre Nissum Højskole
Generalforsamlingen åbnes af formanden: Bente Pedersen, der byder velkommen og foreslår dirigent:
Anne Hjortshøj, som bliver valgt.

1. Dirigent Anne Hjortshøj konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
Det konstateres at der var 54 medlemmer tilstede. Det betyder, at når der senere skal stemmes om
nye vedtægter skal min. 36 af dem være for forslaget.
2. Valg af stemmetællere.
Der foreslås Birthe Larsen og Dora Pawlowski. De vælges.
3. Godkendelse af dagsorden:
Resultatetet af valg til Landsbestyrelsen savnes som et selvstændigt punkt 5.a. under beretning.
Valgets resultat blev fremlagt under den mundtlige beretning
4. Godkendelse af forretningsorden
Denne godkendes.
5. Bente Pedersen aflagde bestyrelsens beretning:
Bente meddelte, at de afgåede medlemmer af bestyrelsen er:
Kreds Hovedstaden: Bente Pedersen (formand) og suppleant Margot Farsund.
Kreds Sjælland: Karin Karlson (kasserer) og suppleant Gulle Aagaard.
Kreds Nordjylland: Anna Lise Bonde (IT og PR ansvarlig) og suppleant Lone Normann
Petersen.
Kreds MidtJylland: Mette Bille (sekretær og næstformand) og suppleant Susanne Eske.
Kreds Syddanmark: Kirsten Thygesen (højskoleansvarlig) og suppleant Doris Klockmann.
Punkt 5.a: Den Nye bestyrelse
Kreds Hovedstaden: Lis Andersen, næstformand og sekretær. Suppleant Margot Farsund.
Kreds Sjælland: Karin Karlson, kasserer. Suppleant Gulle Aagård.
Kreds Nordjylland: Annalise Bonde, IT og PR ansvarlig. Suppleant Lone Normann Petersen.
Kreds Midtjylland Mette Bille, formand. Suppleant Susanne Eske.
Kreds Sydjylland: Doris Klockmann, højskoleansvarlig. Suppleant Karen Margrethe Maglekjær.
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Der blev orienteret om landsbestyrelsens mødeaktiviteter med hhv. formandskabet i DSR, hvor der er
et godt samarbejde, og kontaktudvalgene, hvor der var en konstruktiv dialog. Det giver anledning til at
disse møder holdes en gang årligt.
Der har også været kontakt til Lederforeningen, om ledernes ønsker om selvstændig gruppe for
lederseniorer.
Der var en orientering om samarbejde med Faglige Seniorer.
Vi har fortsat en plads i hovedbestyrelsen for Faglige Seniorer. Det er uafklaret hvordan, relationen til
Faglige Seniorer fremover skal være. Fra centralt hold i DSR hældes der til, at vi er afventende.
Beretningen tages til efterretning.
6. Karin Karlson fremlagde det reviderede regnskab: Regnskabet blev uddelt og gennemgået. Det sluttede
med et mindre overskud.
Regnskabet blev taget til efterretning.
7. Mette Bille (tiltrædende formand) fremlægger bestyrelsens forslag til nye vedtægter:
Vedtægter med såvel ”nuværende tekst” og ”ny tekst” uddeltes.
Ændringerne skal godkendes på generalforsamlingen med 2/3 og derefter endelig godkendes i DSR
centralt. Det bliver i oktober/november 2019.
Mette gennemgik de foreslåede ændringer.
• §2 Det markerede felts tanker om formål er ikke blevet anvendt, derfor den nye formulering
• §3 Det er ikke et spørgsmål om hvilken ydelse man får, er man over 55 år og medlem af DSR er man
velkommen som seniorsygeplejerske
• § 4 Formuleringen ”fagligt arrangement” skal ikke opfattes som en ændring i forhold til Højskolen,
men blot fastslå at generalforsamlingen skal være i 3. kvartal.
• Stk. 5 Indkaldelse udsendes til kredsenes kontaktudvalg, som kan sørge for videre udsendelse til
alle relevante.
• §5. Spørgsmål om valgperioder.
• §6. stk 3 og 4. Det er op til kontaktudvalgene at finde den en god måde at få sikret , at alle får en
meddelelse om hvem der opstiller får mulighed for at afgive stemme, eventuelt ved fuldmagt. Det
kan planlægges og annonceres på forkant.
• §8 En konsekvensrettelse
• §9 stk. 3 Konsekvensrettelse af orientering om de valgte.
Alle de tilstedeværende (54 medlemmer) stemte for ændringsforslagene af vedtægterne. Vedtægterne
sendes nu til hovedbestyrelsen/formandskabet.
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8. Eventuelt.
Orientering om højskole i 2020 : August fra den 2/8 .
Tilmelding: 1. december 2019.
Fagdag: 5. august. Gæstetalere: John Christensen Kredsformand, DSR Kreds Syddanmark og Doris K. fra
Læger uden Grænser.
Generalforsamlingen sluttede med en stor tak for indsatsen til Bente P. og Kirsten T.

Referat:
Lis Andersen

Dirigent:
Anne Hjortskov
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