
 

Nyt fra din kredsbestyrelse     

 
Ny kredsbestyrelse, ét DSR og aktivisme 
 

Tirsdag den 16. november var den nyvalgte kredsbestyrelse 

samlet for første gang i lokalerne i Virklund. Med en stor 

gruppe nyvalgte medlemmer blev der udover konstitueringen 

snakket om, hvordan det netop overståede valg til 

kredsbestyrelsen var forløbet.  

 

- Der har været en mangel på involvering af medlemmerne i valget. Valgmøder blev 

aflyst uden de blev erstattet af onlinemøder. Det er vigtigt, at vi som 

kredsbestyrelsesmedlemmer værner om det mandat, vi har fået fra medlemmerne. 

Det er samtidig vigtigt, at vi arbejder på nye måder med at involvere dem, der ikke 

har stemt. Det er vejen til at skabe et samlet DSR, fortæller Alexander Støttrup, KB-

medlem og ansat på Retspsykiatrisk afdeling på AUH.  

 

I starten af januar skal den nyvalgte kredsbestyrelse på seminar. Her er et af punkterne, 

hvordan man kan få flere medlemmer til at være en aktiv del af medlemsdemokratiet.  

 

Fokus på aktivisme 

 

Med 15 nyvalgte ud af en kredsbestyrelse på i alt 34 medlemmer, var der også debat om, 

hvordan man som kredsbestyrelse kan være aktivistisk. En livlig debat, der gjorde det 

tydeligt, at kredsbestyrelsens medlemmer er fulde af energi og kampgejst.  

 

- Kredsbestyrelsen er bredt sammensat, det er et godt fundament for vores arbejde. Vi 

er meget enige om, at vi ser et stort potentiale i at gøre DSR mere aktivistisk. Vi vil 

gerne flytte og udvikle organisationen, så den kommer tættere på medlemmerne. Det 

skal naturligvis ske indenfor de lovmæssige rammer, vi som overenskomstbærende 

fagforening skal overholde, fortæller nyvalgt KB-medlem og underviser på VIA, 

Sanne Fuglsang Nyquist.  

 

En måde at komme tættere på medlemmerne er, ifølge de to KB-medlemmer, også at have 

fokus på, at anvende forskellige platforme for kommunikation. Eksempelvis kunne dette 

nyhedsbrev udkomme både på skrift, video og i en podcastversion.  
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