Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse
S!l op !l kredsbestyrelsen - og prik din kollega på skulderen
De•e e•erår byder på valg •l kredsens bestyrelse, og det er nu, at du har mulighed for at
få indﬂydelse på den retning, DSR skal bevæge sig i.
”E•er at have siddet med i bestyrelsen gennem to år kan jeg absolut kun anbefale andre
midtjyske sygeplejersker at s•lle op,” siger det nuværende bestyrelsesmedlem Maria Greve
Svendsen, der arbejder som intensivsygeplejerske på Regionshospitalet i Silkeborg.
Bestyrelseskollega Mari•a Eline Pedersen er enig.
”Som en del af bestyrelsen får man en bedre forståelse af DSRs arbejde, og det er en gave
at være med •l at sæ•e sit præg på de beslutninger, der bliver taget,” siger Mari•a, der
arbejder som hjemmesygeplejerske i Ringkøbing-Lem Hjemmepleje.
Kredsbestyrelsen opfordrer alle medlemmer •l at stemme •l det kommende valg. Selve
valget foregår elektronisk i perioden den 25. oktober •l 8. november.
Som følge af beslutninger på forårets kongres i DSR skal der denne gang vælges 32 midtjyske sygeplejersker – herunder en formand og ﬁre kredsnæs•ormænd. Valgperioden er ﬁre Maria Greve Svendsen (tv)
og Mari!a Eline Pedersen
år. Der er ops•llingsfrist den 29. september kl. 15.00. Læs mere på dsr.dk/midtjylland
fra kredsens bestyrelse.

Generalforsamling: Diskutér fællesskaber og vind hotelophold
26. oktober slår DSR, Kreds Midtjylland dørene op i Silkeborg Sportscenter
•l den årlige generalforsamling. Kredsbestyrelsen fremlægger undervejs et
beslutningsforslag om ’sygeplejerskers faglige fællesskaber.’
”Det er vig•gt, at man som sygeplejerske møder frem •l generalforsamlingen. Her kan man få mere viden om de indsatsområder, kredsen har ha•
fokus på og fortsat arbejder med. Sam•dig er det en virkelig oplagt mulighed for medlemmer •l at komme i dialog med DSR,” fortæller Maria, og
Mari•a uddyber:
”DSR er dig og mig al•d og i hverdagen, og derfor er generalforsamlingen
en a•en for alle medlemmer, og den vil have relevans for dig, uanset hvor
du ansat.”
Undervejs i generalforsamlingen trækkes lod om tre ophold på Hotel Kolding!ord og som noget nyt i år om tre gavekort a 1.000 kroner •l ophold i
DSRs feriebolig ’Strandgården’, Klegod.
Som vanligt er man velkommen •l generalforsamlingen fra kl. 16.30, og
man kan nyde en buﬀet fra kl. 17.00-18.00, inden selve generalforsamlingen starter. Husk at •lmelde dig gennem dsr.dk/midtjylland senest den 12.
oktober 2017. Der er også i år •lbud om bustransport fra en række byer,
hvilket kræver minimum 10 •lmeldte pr. rute. Så tag gerne en kollega eller
ﬂere under armen og mød op •l en begivenhedsrig a$en.

Overenskomst 2018 - forberedelserne er i fuld gang
Medlemmer i DSR har i løbet af sensommeren kunnet indsende ønsker •l de forestående overenskoms"orhandlinger. Tak •l medlemmerne for de mange – og forskelligartede – bidrag •l, hvordan sygeplejerskers løn- og arbejdsvilkår kan forbedres fremadre•et. På den baggrund har kredsbestyrelsen i løbet af august og september drø•et hvilke
ønsker og perspek•ver, der skal arbejdes videre med, frem mod forhandlingerne starter.
Dansk Sygeplejeråd fremsender de endelig ønsker •l Sundhedskartellet den 29. september. Mellem oktober og
december behandler Sundhedskartellet ønskerne, og den 6. november fremsender Sundhedskartellet de generelle
ønsker om for eksempel løns•gninger •l Forhandlingsfælleskabet. 12. december udvekles der ønsker med arbejdsgiverne, inden der i januar og februar 2018 forhandles med arbejdsgiverne.
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