
Nyt fra din kredsbestyrelse
Dialog mellem medlemmer og bestyrelse

     Den holdning deler sygeplejerske Sarah Tække, der arbejder på Søvnklinikken, neurolo-
gisk ambulatorium på regionshospitalet i Viborg. Hun er samtidig er medlem af kredsens 
bestyrelse. ”Dorthe er grundig, dygtig og faglig kompetent,” fortæller Sarah, der ligeledes 
glæder sig over det solide kandidatfelt.  

Ny indsats for tillidsrepræsentanter i kredsen
Under bestyrelsesmødet vedtog kredsens bestyrelse desuden et forslag til en TR-indsats i Kreds Midtjylland samt 
forslag til den videre proces for arbejdet med indsatsen, der er et supplement til det fokus, TR-området har i kredsen 
allerede. Det forberedende arbejde påbegyndes i starten af 2017. Formålet med indsatsen er, ’at tillidsrepræsentanterne i 
Kreds Midtjylland skal understøttes i deres eget lokale daglige arbejde med at identi� cere sygeplejerskernes udfordringer og 
i forlængelse heraf indgå i dialog med arbejdsmiljørepræsentanter, kollegaer og ledere om løsninger til gavn for sygeplejer-
skerne’.
      ”Bestyrelsen udtrykte opbakning til indsatsen, som forhåbentlig kan styrke tillidsrepræsentanternes rolle i det dagli-
ge, hvor det kan være udfordrende at have et ben i klinikken – og ét som medarbejdernes talerør,” fortæller Sarah.

Bestyrelser skal inspirere hinanden
Særlige dialogmøder er iværksat på tværs af kredsene i Dansk Sygeplejeråd. Her skal repræsentanter fra kredsenes 
bestyrelser på udvalgte dage gæste hinandens bestyrelsesmøder for at blive inspireret og sammen diskutere DSRs orga-
nisationsudviklingsprojekt; SAMMEN OM DSR. 11 repræsentanter fra den midtjyske bestyrelse vil fordele sig mellem 
bestyrelsesmøder i DSRs øvrige " re kredse samt hos Lederforeningen over to dage i januar 2017.
      Både Sarah og Peder " nder åbenlyse fordele i denne mulighed for videndeling.
”Det er en god idé, at bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at møde hinanden, så vi får en god fornemmelse for hin-
andens holdninger, kulturer og procedurer”, siger Peder.
Følg SAMMEN OM DSR på dsr.dk/midtjylland og dsr.dk/sammenomdsr. Her kan du bl.a. læse om Spirekassen, der er 
en pulje, hvor du kan søge støtte til dét, du brænder for at forandre i sygeplejen eller din arbejdsdag.

Ny kredsnæstformand i Midtjylland
E# er at nuværende kredsnæstformand Susanne Lindberg har valgt at fratræde sit politiske 
hverv og i stedet søge og få ansættelse som faglig konsulent i kredsen, skulle bestyrelsen un-
der seneste møde vælge ny kredsnæstformand pr. 1. januar 2017. Ifølge DSRs love skal en ny 
konstitueret kredsnæstformand " ndes blandt kredsens bestyrelse. Fire kandidater var opstil-
let. Alle havde indsendt kort valgoplæg til den øvrige bestyrelse forud for bestyrelsesmødet, 
og kandidaterne holdt hver to minutters mundtligt oplæg under mødet, inden bestyrelsen 
a$ oldt en anonym, skri# lig afstemning. Dorthe Sølvkær Ehlers, der senest har arbejdet som 
FTR-suppleant på Aarhus Universitetshospital, blev valgt som kredsnæstformand.
    ”Det er glædeligt, at der var " re kandidater til den ledige post. Det vidner om engagement! 
Og det er godt for demokratiet at have & ere kandidater at vælge mellem. Jeg er sikker på, at 
Dorthe, som har masser af erfaring og kompetence, og som samtidig er engageret i faget, er 
et godt valg,” fortæller kredsbestyrelsesmedlem Peder Svinth, der arbejder som sygeplejerske 
på Hammel Neurocenter.

Kredsbestyrelsesmedlem 
Dorthe Sølvkær Ehlers er ny 
konstitueret kredsnæstfor-
mand fra 1/1 2017.

Sarah Tække og Peder Svinth

Sig nærmer OK18
Under mødet påbegyndte bestyrelsen ligeledes planlægningen af OK18, idet bestyrelsen 
drø# ede en drejebog for tidsforløbet til overenskomstforløbet, som DSRs hovedbestyrelse 
skulle diskutere på et e# erfølgende hovedbestyrelsesmøde. 
”En vigtig del af arbejdet med en overenskomst ligger mellem forhandlingerne, og derfor 
er det godt, at også vi i kredsen begynder at rette fokus mod vores kommende overens-
komst,” forklarer Peder.
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