Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse
ARBEJSMILJØINDSATS I KREDS MIDTJYLLAND
På mødet i maj ly"ede bestyrelsen •l et oplæg om kredsens arbejdsmiljøindsats,
som arbejdsmiljøkonsulenterne Rikke Borgbjerg og Je"e Wied Ha#ng sammen
med de arbejdsmiljøansvarlige kredsnæs$ormænd Hanne Holst Long og Dorthe
Sølvkær Ehlers stod for. Oplægget havde bl.a. fokus på aktuelle udfordringer og
indsatsområder i kredsen og på arbejdspladserne samt på poli•ske indsatser herunder implementering af kredsens arbejdsmiljøstrategi og kongresforslag om
holdningspapir vedrørende arbejdsmiljø.
Punktet blev •l en temadrø!else på mødet e!er en henvendelse fra bestyrelsesmedlem Anders Mikkelsen, der arbejder i Hjemmeplejen i Holstebro Kommune,
Team Vinderup:
”I bestyrelsen er det vig•gt, at vi forholder os •l emner, vi selv er med •l at
Kredsbestyrelsesmedlemhave indﬂydelse på,” fortæller Anders. Han fremhæver det som særdeles posi•vt, merne Susanne Lindberg
at Kreds Midtjylland, i modsætning •l andre kredse, for år •lbage prioriterede at få Bjerno (tv) og Anders
Mikkelsen.
ansat to arbejdsmiljøkonsulenter.
”Orienteringen afstedkom en god debat om de udfordringer, vi og vores kolleger oplever. Derudover synliggjorde orienteringen fra kredsens arbejdsmiljøkonsulenterne, at arbejdet med kon•nuerligt fokus på arbejdsmiljøet er lagt i gode hænder,” siger Anders.
- Find kontaktoplysninger •l kredsens arbejdsmiljøkonsulenter og læs mere om kredsens arbejdsmiljøindsats
på www.dsr.dk/kredse/midtjylland/arbejdsmiljoe

FAGLIG MARKEDSDAG
Et af e!erårets helt store medlemssatsninger er en faglig markedsdag, der foregår den 5. september i og omkring kredsens
medlemshus i Silkeborg. Under mødet blev bestyrelsen orienteret
om programmet for dagen. Anders Mikkelsen ser frem •l en dag
sprængfyldt med faglige input og mulighed for social samvær for
midtjyske sygeplejersker.
”Det tyder på at blive et virkeligt spændende indhold for dagen,
som jeg glæder mig •l. Og jeg håber på stor •lslutning •l dagen,”
fortæller Anders.
Også bestyrelsesmedlem Susanne Lindberg Bjerno, der er sygeplejerske på regionshospitalet i Silkeborg, er
forventningsfuld.
”Jeg synes, det er fantas•sk, at vi kan •lbyde medlemmer en dag med så meget forskelligt på programmet. Der er jo næsten noget fra alle aspekter af sygeplejefaget. Så meld jer •l en spændende dag! Besøg
også gerne standen, hvor du kan møde medlemmer fra kredsbestyrelsen. Her kan du høre mere om, hvor
fantas•sk det er at være medlem i kredsbestyrelsen, og hvordan du kan blive en del af den,” fortæller Susanne.
- Fra den 12. juni kan du læse mere og •lmelde dig markedsdagen via kredsens hjemmeside.

KOMMENDE KOMMUNAL- OG REGIONSRÅDSVALG
Til november er der kommunal- og regionsrådsvalg. For at få indﬂydelse på valgkampen og sæ"e sygeplejen
og sundhedsvæsenet på dagsordenen drø!ede kredsbestyrelsen hvilke temaer, budskaber og ak•viteter,
kredsen skal iværksæ"e. Hold øje med kredsens hjemmeside, hvor der bl.a. oﬀentliggøres informa•oner om
sundhedspoli•ske valgmøder.
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