Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse
OK18 TIL LIVLIG DEBAT
Kredsens bestyrelse følger udviklingen i overenskoms"orhandlingerne tæt. Under april
måneds møde i bestyrelsen var OK18 derfor en naturlig del af dagsordenen.
”Det blev en livlig debat,” fortæller medlem af bestyrelsen, Karina Mikkelsen, der arbejder på Øjenambulatoriet på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade.
Kredsen har stort fokus på, at den bagvedliggende problema•k omkring mange arbejdspladsers undtagelser fra konﬂikt ikke bliver glemt, når en overenskomst er i hus.
”Forhandlingerne om OK18 har nemlig tydeliggjort, at vores arbejdsmiljø er presset, og
den viden vil vi i kredsen arbejde videre med at udny•e,” siger Karina, der også fremhæver, at bestyrelsen har en opmærksomhed på, at ligeløn ikke drukner i den øvrige pressedækning af forhandlingerne.
Ender forhandlingerne med konﬂikt, vil kredsen afsæ!e et rådighedsbeløb "l de midtjyske
TR-kollegier.

Kredsbestyrelsesmedlem
Karina Mikkelsen.

HOLDNINGSPAPIR OM ARBEJDSMILJØ ! FRA HOLDNING TIL HANDLING
Under DSRs kongres i 2016 var sygeplejerskers arbejdsmiljø •l debat e•er forslag fra Hovedbestyrelsen og Kreds
Midtjylland. Forslaget er nu mundet ud i et holdningspapir om sygeplejerskers arbejdsmiljø, og bestyrelsen beny•ede derfor anledningen •l en drø•else af, hvilke poli•ske indsatser, kredsen skal iværksæ•e med henblik på at gå fra
holdning •l handling.
”Vi talte bl.a. om muligheden for, at TR, AMiR og leder sammen kan diskutere forslag, som holdningspapiret blandt
andet indeholder. Vi ønsker nemlig, at papiret kommer •l at leve ude på arbejdspladserne, hvor vi ved, at ﬂere savner
mere konkrete værktøjer,” siger Karina. Bestyrelsen talte også om idéen om at sammensæ•e en værktøjskasse henvendt •l nyansa•e medarbejdere, således at man fra en ansæ•elses start er med •l at inspirere •l en god kultur og et
godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
Find holdningspapiret om sygeplejerskers arbejdsmiljø på dsr.dk
GENERALFORSAMLING 25. OKTOBER 2018
E•eråret kan føles langt væk, men der er kun godt et halvt år •l den 25. oktober, og derfor appellerer bestyrelsen •l,
at du noterer datoen, da kredsen a!older årets generalforsamling denne dag.
”Jeg kan kun anbefale medlemmer at deltage. Det er nemlig medlemmernes a•en, og vi ønsker at give alle mulighed for at bidrage. Generalforsamlingen er sam•dig en rig•g god anledning •l at mødes på tværs med kolleger og
poli•sk valgte. Sam•dig drager du derfra med brugbar viden om, hvad der rører sig i Dansk Sygeplejeråd samt informa•oner om de indsatsområder, kredsen arbejder med,” fortæller Karina.
Bestyrelsen har beslu!et, at fristen for at indsende forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan sendes "l
kredsen frem "l den 24. september 2018. Skriv dit forslag "l midt-ip@dsr.dk
KOMMENDE ARRANGEMENTER I KREDSEN
Kredsens bestyrelse opfordrer medlemmer •l om muligt at deltage i de arrangementer, der følger den kommende •d.
Deltag bl.a. i OK18-arrangementer og 1. maj. Disse arrangementer kan du læse mere om via www.dsr.dk/midtjylland
samt www.dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer.
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