Nyhedsbrev fra KBmødet 26. januar 2016
Kredsbestyrelsen fik besøg af regionsdirektøren
Regionsdirektør i Region Midtjylland Jacob Stensgaard Madsen var på besøg hos kredsbestyrelsen.
Regionsdirektøren holdt oplæg for kredsbestyrelsen, hvor han fremlagde sit syn på ledelse,
sygeplejerskernes fremtidige rolle i sundhedsvæsnet og sygeplejerskernes pressede arbejdsmiljø. Der var
en god diskussion imellem kredsbestyrelsen og regionsdirektøren om sygeplejerskers muligheder og
udfordringer. Det gav både input til kredsbestyrelsens videre arbejde, men i høj grad også konkrete input,
som direktøren tog til sig og tog med sig hjem.
Dansk sygeplejeråds kongres 2016 d. 9.-12. maj
Kredsbestyrelsen drøftede rammerne for deltagelse på årets kongres. Det var højt prioriteret i bestyrelsen,
at både medlemmer og tillidsvalgte får mulighed for at deltage på kongressen. Det blev følgelig bestemt, at
medlemmer kan få kompensation for transporten til København svarende til billigste offentlige
transportmulighed samt betalt forplejning. Tillidsvalgte (både TR, FTR og AMIR) kan ligeledes få
kompensation til transport svarende til billigste offentlige transportmulighed samt betalt forplejning.
Herudover betales også overnatning og frikøb.
Opfølgning på OK15
Arbejdet med opfølgning på OK15 er en løbende proces. Senest har FTR på et møde før jul drøftet vores
lokale opfølgning, hvor en række forbedringer for specialuddannede, akademiske sygeplejersker og
ændringer i aftalen om arbejdstid på det kommunale døgnområde. I forhold til de generelle aspekter af
Ok15, løndannelse, efter/videreuddannelse og det gode arbejdsliv drøftede KB strategier for perioden 1518' og perspektiver for OK18. Kredsbestyrelsen vil løbende drøfte det og sammen med FTR følge
udviklingen.
Medlemsaktivitet i 2016
Kredsbestyrelsen drøftede kommende medlemsaktiviteter. Bestyrelsen drøftede allerede planlagte
aktivitet og kom med forslag til nye.
1. maj 2016
Der vil blive afholdt 1. maj arrangementer i både Holstebro og Aarhus. Begge arrangementer vil starte med
fælles brunch. På mødet i Holstebro vil Anni Pilgaard hold tale. Praktiske oplysninger vedrørende
arrangementerne vil i øvrigt kunne findes på kredsens hjemmeside, når vi kommer tættere på 1. maj.

