Nyt fra din kredsbestyrelse
NY NÆSTFORMAND I KREDSEN
På et kredsbestyrelsesmøde den 29. september 2020 blev Jacob Gøtzsche (foto)
valgt af og blandt bestyrelsen, og han er dermed konsƟtueret som ny næsƞormand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, eŌer at Gert Petersen har valgt at
trække sig fra posten.
42-årige Jacob Gøtzsche har op Ɵl valget været fællesƟllidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital siden 2017 og FTR-suppleant siden 2010. Ligeså har den
nyvalgte kredsnæsƞormand været kredsbestyrelsesmedlem siden 2008.
Den nye næsƞormand træder med valget ind som en del af kredsens formandsgruppe, der består af kredsformand Anja Laursen samt kredsnæsƞormændene
Bente Alkærsig Rasmussen, Hanne Holst Long og Maria Greve Svendsen. Næste
ordinære kredsbestyrelsesvalg finder sted i 2021.

BESTYRELSENS FREMADRETTEDE FOKUS
Kredsens bestyrelse benyƩede desuden mødet på at drøŌe bestyrelsens fremadreƩede fokus.
”Vi har valgt at nedsæƩe tre arbejdsgrupper, der skal arbejde med bestyrelsens
fokus på henholdsvis sygepleje på ældreområdet, aŌalen om 1.000 flere sygeplejersker samt fleksibilitet,” fortæller kredsbestyrelsesmedlem Marianne Würtz, der
arbejder som hjemmesygeplejerske i Aarhus Kommune.
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”Jeg har selv ønsket at deltage i arbejdsgruppen omkring ældrepleje, det da er et
område, jeg brænder for. Vi oplever på det kommunale område, at vi som generalister forventes at kunne udføre forskellige typer af opgaver. SamƟdig modtager
vi dog borgere fra hospitalerne, som har et komplekts plejebehov, og som derfor
næsten kræver specialistkompetencer fra os, så vi er udfordret af trange økonomiske vilkår, som man også oplever på det regionale område,” fortæller Marianne.

SKAL DU DELTAGE I VIRTUEL GENERALFORSAMLING?
Grundet covid-19 har kredsen set sig nødsaget Ɵl at afvikle årets generalforsamling som en virtuel begivenhed den 27. oktober 2020. Husk, at du kan deltage via en skærm nær dig. Alle deltagende medlemmer er med i puljen om at vinde vinde et af tre weekendophold på Hotel Koldingłord.
”Jeg vil opfordre alle Ɵl at gribe muligheden for at deltage og dermed give deres mening og gode idéer
Ɵl kende. Det er under generalforsamlingen, at man kan være med Ɵl at sæƩe sit aŌryk på det fremƟdige arbejde i kredsen og samƟdig få mere viden om, hvad vi har arbejdet med de seneste to år,” siger
Marianne Würtz.
Undervejs i generalforsamlingen vil kredsens regnskab og budget blive gennemgået. Deltagere skal ligeledes tage sƟlling Ɵl kredsbestyrelsens beslutningsforslag samt et medlemsforslag.
Ønsker du at Ɵlmelde dig, så send en mail Ɵl midt-ip@dsr.dk.
Læs mere om begivenheden: www.dsr.dk/kredse/midtjylland/gf2020

