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Forretningsorden for kredsbestyrelsen 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland 

 

1. Tilrettelæggelse af kredsbestyrelsens møder 

 

1.1 Kredsformanden tilrettelægger og indkalder til kredsbestyrelsesmøderne, når det 

findes nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne af kredsbestyrelsen fremsætter 

anmodning herom. 

Kredsbestyrelsen orienteres på sit første møde om mødeplan for det kommende år. 

Som hovedregel afholdes kredsbestyrelsesmøderne umiddelbart inden hovedbesty-

relsesmøderne, dette hindrer dog ikke, at der afholdes kredsbestyrelsesmøder i de 

måneder, der ikke afholdes hovedbestyrelsesmøde. 

 

1.2 Dagsorden og bilag til kredsbestyrelsesmødet udsendes til kredsbestyrelsen og 1. 

suppleanterne i de fire opstillingskredse på mail senest 4 dage før mødets afholdel-

se. 

Dagsordenmaterialet til kredsbestyrelsesmødet og eventuelt tilknyttede hovedbe-

styrelsesmøde er samtidigt tilgængeligt på Kongresforum. 

Kredsbestyrelsen orienterer løbende de tillidsvalgte om sine møder og aktiviteter. 

     

1.3 Et kredsbestyrelsesmedlem kan få et punkt behandlet på et kredsbestyrelsesmøde. 

Fristen for indsendelse af punkter er 10 dage før mødets afholdelse. 

 

1.4          Ved store principielle sager, der ikke kan afvente næste planlagte møde, indkaldes

 kredsbestyrelsen ekstraordinært. 

I øvrige presserende sager, som skal afgøres imellem to møder, kan kredsforman-

den via mail indkalde skriftlige bemærkninger fra kredsbestyrelsen. Opfølgning 

sker på førstkommende kredsbestyrelsesmøde. 

 

2. Kredsbestyrelsesmøder 

 

2.1  Kredsbestyrelsesmøder er som udgangspunkt åbne for kredsens medlemmer, jf. 

lovenes § 20, stk. 3. Mødeledelsen kan på et hvert tidspunkt begrænse gæsters tale-

tid, hvis der er behov herfor i forhold til at afvikle mødet indenfor den afsatte tid. 

Under mødets åbning godkender kredsbestyrelsen den udsendte dagsorden, her-

under om der er punkter, der skal behandles for lukkede døre, jf. 2.1.  

Kredsformanden kan på et hvert tidspunkt beslutte at lukke dørene. 

 

2.2  Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 

stede. 

 

2.3  Afbud til et kredsbestyrelsesmøde skal meddeles chefsekretæren tidligst muligt.  

Såfremt et medlem af kredsbestyrelsen uden meddelt forfald, udebliver på 2 på hin-

anden følgende kredsbestyrelsesmøder, kan kredsbestyrelsen jf. lovenes § 16 stk. 8 

fratage medlemmet dets mandat, således at suppleanten overtager dette. 
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2.4  Kredsbestyrelsen kan bevilge kredsbestyrelsesmedlemmer orlov efter konkret og 

motiveret ansøgning, der skal indeholde en afgrænset periode.  

 

2.5  Såfremt et bestyrelsesmedlem fra opstillingskredsen udtræder af kredsbestyrelsen 

 eller bevilges orlov, indtræder en suppleant fra opstillingskredsen. Hvis der ikke er 

 nok suppleanter i opstillingskredsen, indtræder suppleanter fra andre opstillings-

 kredse i kredsbestyrelsen efter antal stemmer. 

2.6 Første suppleant fra de fire opstillingskredse inviteres til at deltage i kredsbestyrel-

sesmøder, seminar og lign. Suppleanterne har taleret på møderne. 

I tilfælde af afbud blandt de ordinære kredsbestyrelsesmedlemmer indtræder sup-

pleanter som ordinært medlem af kredsbestyrelsen, med såvel tale- som stemmeret. 

 I tilfælde af suppleringsvalg laves der en revision af forretningsordenen. 

         

 Indkaldelse af suppleanter til kongressen sker efter tilsvarende regler som ved sup-

plering til kredsbestyrelsen.  

 

 De første fire suppleanter inviteres til at deltage i kongressen og kredsbestyrelsens 

kongresforberedende seminar. 

 

2.7  Standarddagsorden for kredsbestyrelsens møder er: 

 

1. Mødets åbning, herunder godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Sager til behandling 

4. Økonomi 

5. Gensidige orienteringspunkter 

6. HB-dagsorden 

7. Kommunikation fra mødet 

8. Kommende sager 

9. Eventuelt 

10. Evaluering af mødet 

 

 Kredsbestyrelsen kan på mødet beslutte at drøfte punkter, som ikke er sat på den 

udsendte dagsorden. 

 

2.8 Der tages referat fra kredsbestyrelsesmødet, indeholdende hovedsynspunkterne fra 

drøftelserne samt kredsbestyrelsens konklusion og beslutning.  

Det kan besluttes, at en sag ikke omtales i referatet.  

Ethvert medlem kan på begæring få ført et særstandpunkt til referatet. 

 

3. Afstemningsregler 
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3.1  Kredsbestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. 

 

3.2  Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. 

 

3.3  Ved personvalg kan skriftlig afstemning besluttes. 

 

4. Udvalg 

 

4.1  Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.  

Kredsbestyrelsen beslutter, hvilke opgaver og kompetencer, de nedsatte udvalg har 

jf. lovenes § 20, stk. 2. 

 

4.2 Kredsbestyrelsen nedsætter et økonomiudvalg som på kredsbestyrelsens vegne:  

• overvåger anvendelsen af kredsens midler, 

• behandler udkast til rammebudget og detailbudget,   

• behandler forslag til regnskab, 

• udarbejder forslag til retningslinjer for anvendelse af midler,  

• tager stilling til konkrete økonomiske ansøgninger. 

 

5. Klager 

 

5.1 Klager over kredsbestyrelsens afgørelser kan jf. lovenes § 20 stk. 4 indbringes for 

hovedbestyrelsen. 

 

 

Godkendt af kredsbestyrelsen den 30. november 2021 


