Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse
GENERALFORSAMLING I OKTOBER
25. oktober 2018 a•older DSR, Kreds Midtjylland generalforsamling i Ry Hallerne. Undervejs vil kredsbestyrelsen bl.a. præsentere bestyrelsens beslutningsforslag, som har
fået !tlen: ”Frem!dens gode sygeplejefaglige arbejdsliv – et fælles projekt!”
”Vi i kredsens bestyrelse håber at se rig!g mange midtjyske sygeplejersker !l
årets generalforsamling. Dagen er for alle, som ønsker at deltage i et fagligt og socialt
arrangement, hvor kredsen både ser !lbage og kigger frem. Sam!dig ønsker vi at
komme i dialog med medlemmerne, så deltag og giv gerne din mening !l kende undervejs,” fortæller Marianne Østerlund Madsen, FTR-suppleant på Aarhus Universitetshospital.
Læs meget mere om generalforsamlingen og •lmeld dig via adressen:
www.dsr.dk/kredse/midtjylland/gf18

NÆSTFORMANDSVALG I DSR

Marianne Østerlund Madsen
og Jacob Gøtzsche,
kredsbestyrelsesmedlemmer i
DSR, Kreds Midtjylland.

De•e e•erår a•older Dansk Sygeplejeråd ordinært valg af de to næs•ormandsposter,
der sammen med formand Grete Christensen skal stå i spidsen for Dansk Sygeplejeråd
de næste ﬁre år. Nuværende næs•ormand Dorte Steenberg har oplyst om, at hun e•er
18 år med topposter i DSR ikke genops!ller. Det gør !l gengæld Anni Pilgaard, der fungerer som næs•ormand nu.
Derudover har tre øvrige kandidater på nuværende !dspunkt meldt deres kandidatur. Hvem der bliver næs•ormænd afgøres ved et elektronisk valg blandt alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd mellem den 25. oktober og 8.
november 2018. Inden da har du bl.a. mulighed for at møde dem under et valgmøde i kredsens medlemshus d. 1.
november 2018 kl. 17.00-20.00. De•e valgmøde kan du !lmelde dig via kredsens ak!vitetskalender.
”Det er enormt vig!gt, at medlemmerne forholder sig !l, hvem der skal tegne formandskabet for Dansk
Sygeplejeråd. Sam!dig er det vig!gt, at medlemmerne dukker op !l valgmødet i kredsen, så de kan få s!llet de
spørgsmål, de må•e have, samt, ikke mindst, gøre opmærksom på, hvad der er vig!gt for dem, at deres fagforening
arbejder for og med,” fortæller Jacob Gøtzsche, der er FTR på Aarhus Universitetshospital.
Læs mere om valget og kandidaterne via: www.dsr.dk/valg2018

ARBEJDSINDSATS IFT. MEDLEMMERS LØN OG ARBEJDSVILKÅR
Kredsbestyrelsen har ha• fokus på, hvordan medlemmer af organisa!onen kan få større indsigt i og viden om sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår. Det har bl.a. resulteret i et ønske om at skabe en særlig overbliksside på kredsens
hjemmeside, der kan hjælpe medlemmer !l at få mere viden.
”Både som sygeplejerske, fælles!llidsrepræsentant og kredsbestyrelsesmedlem er det mig meget magtpåliggende, at sygeplejersker bliver bedre !l at sæ•e sig ind i deres løn og ansæ•elsesvilkår. Det har desværre o•e et
alt for lille et fokus for dem,” fortæller Jacob. Marianne uddyber:
”Vi forsøger nu med de•e !ltag i håbet om, at vi når bredere ud. Jeg vil dog også understrege, at det er vig!gt, medlemmerne bruger deres lokale !llidsrepræsentant og evt. fælles!llidsrepræsentant for at blive klogere på
egne løn og ansæ•elsesvilkår.”
Den særlige overbliksside vil e•er planen udarbejdes i løbet af e•eråret 2018.

KENDER DU DSRS SOLIDARITETSFOND?
Dansk Sygeplejeråd har en særlig ’solidaritetsfond,’ hvis formål bl.a. er at stø•e medlemmer, der er ramt af sygdom
og bragt i en økonomisk sårbar situa!on.
”Fonden giver nu både stø•e !l behandling hos eksempelvis en psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, !l
misbrugsafvænning og meget andet som et understø•ende redskab !l vores medlemmer i en svær !d. Desværre er
der for få, som kender !l fonden, og dermed bliver alle midlerne heller ikke brugt. Vi i kredsbestyrelsen synes, det
er vig!gt al!d at gøre opmærksom på de muligheder, vi har !l medlemmerne,” siger Jacob Gøtzsche.
Læs mere om fonden og ansøg via www.dsr.dk/medlemskab/fonde-legater-og-s•pendier/solidaritetsfonden
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