
Nyt fra din kredsbestyrelse – juni 2022     
 
Kreativ generalforsamling og tæt på folkemødet 
 
Hvis du vil se dette nyhedsbrev som video – klik her 
 
Kredsbestyrelsen var samlet den 7. juni med fokus på en række begivenheder, der gerne 
skulle skabe værdi for medlemmerne. Både den traditionsrige markedsdag og efterårets 
generalforsamling er tilbage i normal udgave efter Corona. Markedsdagen var et af 
emnerne på dagsordenen, da kredsbestyrelsen spiller en stor rolle i at skabe en levende 
dag fyldt med faglige input. Kredsbestyrelsesmedlem og sygeplejerske i Silkeborg 
kommune, Dorthe Jespersen fortæller.    
 

- Det bliver en dag med mulighed for at blive inspireret fagligt. Der vil være 
mere end 30 boder, hvor man kan blive klogere på alt det, der er vigtigt som 
sygeplejerske. Vi i kredsbestyrelsen har også vores egen bod. Her vil vi 
fortælle om, hvad det vil sige at være en del af kredsbestyrelsen, samt hvad vi arbejder med lige nu. Vi 
håber på en masse god dialog og input vi kan bringe med videre i vores arbejde, forklarer Dorthe 
Jespersen.  

 
Hvis du ikke allerede har reserveret datoen for markedsdagen i kalenderen, så gør det! Det er torsdag den 8. 
september 2022 kl.14-21 i og omkring medlemshuset i Virklund. Tilmelding, klik her.  
 
Generalforsamling med nyt twist 
 
Til efteråret er der generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Kredsbestyrelsen satte fokus på, 
hvordan denne dag kunne være interessant at deltage i for et bredt udsnit af medlemmerne. Derfor var der 
enighed om, at der skulle søsættes nye måder at afvikle dagen på.  
 

- Der er ingen tvivl om, at vi står midt i en tid fyldt med markante meninger om vores fag. Det vil vi gerne 
bringe med ind som en del af generalforsamlingen, der selvfølgelig også har nogle faste elementer. Vi vil 
på forhånd producere nogle videoer med input fra en række interessenter omkring vores fag. De skal 
være med til at kickstarte en debat og drøftelse af aktuelle emner for os sygeplejersker, fortæller Dorthe 
Jespersen.  

 
Generalforsamlingen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland afvikles 26.10.2022 i Tinghallen i Viborg.  
 
Kom til på folkemøde hjemme fra sofaen 
 
At påvirke politikerne og fortælle dem, hvordan rigets tilstand er i vores fag, er en vigtig opgave for 
kredsbestyrelsen. Derfor er det helt naturligt, at kredsbestyrelsen er tilstede på årets folkemøde på Bornholm. Her 
vil de hver dag jagte indflydelse for medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd.  
 

- Det handler om at påvirke politikerne til gavn for vores fag. Det er vigtigt for os, at vi alle som 
medlemmer kan følge med i det arbejde. Derfor opdaterer de udsendte sygeplejersker under hele 
folkemødet på kredsens Instagram. Så hvis du ikke allerede følger os, så en opfordring til at gøre det, 
afrunder Dorthe Jespersen.  

Du kan følge DSR, Kreds Midtjylland på Instagram ved at klikke her. Facebook ved at klikke her.  
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