Nyt fra din kredsbestyrelse
SÆRLIGT MEDLEMSARRANGEMENT MELLEM GENERALFORSAMLINGER
På kongressen i maj 2018 blev det beslu et, at der skal være generalforsamling
hvert andet år frem for den årligt lbagevendende begivenhed, det dligere har
været. Fremadre et skal der i stedet a oldes en medlemsak vitet de år, hvor der
ikke er generalforsamling - herunder i 2019.
”Under bestyrelsesmødet drø ede vi, hvad denne medlemsak vitet skal
indeholde i år. Èn ng er sikkert - nemlig at det skal være et arrangement, hvor
medlemmerne har mulighed for at drø e og diskutere sygepleje samt blive hørt. Vi
er sikre på, at det nok skal blive en spændende a en,” fortæller medlem af kredsbestyrelsen Susan Gammelgaard, der arbejder som sygeplejerske på M1, Medicinsk
Afsnit på Regionshospitalet i Silkeborg.

FOLKETINGSVALG

Susan Gammelgaard (tv) og
Line Axelsen, kredsbestyrelsesmedlemmer i DSR, Kreds
Midtjylland.

Danskerne skal senest den 17. juni 2019 l stemmeurnerne og beslu e, hvem der
skal have de 179 pladser i Folke nget.
”Vi glæder os og er spændte på, hvad det kommende Folke ngsvalg i 2019 byder på og, ikke mindst,
hvornår der udskrives valg, og hvad der bliver valgets hovedtemaer,” siger sygeplejerske og kredsbestyrelsesmedlem Line Axelsen, der arbejder på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling på Regionshospitalet i Horsens.
Bestyrelsen vil gøre sit for at præge de sundhedspoli ske deba er og valgmøder, frem den byder på.
Derudover opfordrer bestyrelsen alle medlemmer l at blande sig i deba en for at få sat sygepleje på dagsordenen.

FOLKEMØDET 2019
DSR, Kreds Midtjylland har en tradi on for at sende en delega on af kredsbestyrelsesmedlemmer l Folkemødet. Således også i 2019.
”Vi har diskuteret vores deltagelse på Folkemødet og er enige om, at det er en god og unik mulighed for
at påvirke den poli ske debat samt sæ e fokus på sygeplejen i de forskellige sundhedspoli ske dagsordener.
Desuden giver det de deltagende sygeplejersker mulighed for at deba ere sygepleje og frem dens
sundhedsvæsen. Derfor sender vi igen i år kredsbestyrelsesmedlemmer med på Folkemødet, der tradi onen
tro bliver a oldt på Bornholm,” fortæller Line Axelsen.

1. MAJ
Derudover diskuterede bestyrelsen ligeledes ak viteter ifm. 1. maj.
”Vi deltager igen i år i ﬂere arrangementer rundt om i kredsen. Kredsens hjemmeside vil reklamere for
begivenhederne i de forskellige byer, når vi kommer tæ ere på. Vi håber at se så mange som muligt, og vi
glæder os l en festlig dag,” fortæller Susan.
Er du opmærksom på, at DSR, Kreds Midtjylland har fået en ny kredsside på Facebook?
Du har mulighed for at blive én blandt tre heldige vindere, der får lsendt et brunchgavekort, hvis du
følger siden og besvarer en konkurrence, der fortsæ er frem l den 19. februar 2019.
Find siden og konkurrencen via følgende adresse: www.facebook.com/dsrKredsMidtjylland
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