Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse
At udvikle DSR som faglig organisation
På kredsbestyrelsesmødet i oktober var et af punkterne DSRs organisationsudviklingsprojekt, der blev vedtaget på kongressen i maj 2016.
”Jeg synes, det er vildt spændende med det nye projekt,” siger bestyrelsesmedlem
Jeanet Larsen (TR på Medicinsk Afdeling og FTR på Hospitalsenheden Horsens).
”Lige nu arbejder Hovedbestyrelsen med at formulere rammerne, og i kredsbestyrelsen byder vi ind med værdier. Og så skal den samlede proces føre frem mod
en ekstraordinær kongres i 2017.
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Du kan læse mere om organisationsudviklingsprojektet i Sygeplejersken nr. 11, 2016
og via www.dsr.dk/om-dsr/sammen-om-dsr

Medlemmernes kontingentkroner skal bruges optimalt
Bestyrelsen drøftede også kredsens budget for 2017 samt rammebudget for 201819.
”Det er vigtigt, vi som bestyrelse er skarpe på, at medlemmernes kontingentkroner bliver brugt optimalt,” siger bestyrelsesmedlem Malene Sejrup Dyrskog (TR,
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade).
”Og derfor er vedtagelse af budget og halvårlig gennemgang af regnskab en vigtig
opgave for os.”
En af posterne er udgifter til medlemsarrangementer.
”Vi er ikke mindst opmærksomme på, at der skal være en bred vifte af tilbud til
medlemmerne. For nogle år siden blev der stillet et forslag på generalforsamlingen vedr. brug af midler til medlemsaktiviteter. Det medførte, at vi opfølgende grundigt drøftede og besluttede
en strategi for kredsens ’medlemsrettede aktiviteter’. Og det er med den som redskab, der i kredsen arbejdes med
bredt at udbyde såvel faglige, kulturelle og sociale aktiviteter. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi virkelig skal
prioritere dette.”

Malene Sejrup Dyrskog (tv)
og Jeanet Larsen.

Du finder oversigt over kredsens arrangementer via www.dsr.dk/kredse/midtjylland/arrangementer
(Bemærk at kalenderen ajourføres løbende.)

ICN: Sådan kan du søge om deltagergebyr
Kredsen dækker deltagergebyret for 10 medlemmer til næste års kongres i ICN - sygeplejerskernes verdensorganisation. Begivenheden foregår fra den 27. maj til 1. juni 2017. Søger mere end 10 medlemmer støtte, findes de
10 udvalgte ved lodtrækning.
Ønsker du at søge støtte? Send en mail til midt-ip@dsr.dk og oplys navn, medlemsnummer, arbejdssted og titel.
Frist er 1. januar 2017. Alle ansøgere får svar i uge 2, 2017.
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