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PRINCIPPER FOR ØKONOMISK STØTTE  2017 - 2021 
 

Udgangspunktet er, at det er det lokale arbejde, der støttes, men at støtte også kan have et 

nationalt og internationalt perspektiv. 

 

1. Symbolsk støtte 

Kreds Midtjylland kan yde økonomisk støtte med op til kr. 1.000 til faglige og fagpolitiske 

aktiviteter, hvor vi ikke medvirker, men som har en vis bredde eller offentlig prestige. 

 

 

2. Politisk og fagpolitisk støtte 

Kreds Midtjylland kan yde økonomisk støtte op til kr. 5.000 til konkrete politiske initiativer 

og aktiviteter, hvis målsætning og virke ligger indenfor rammerne af Dansk Sygeplejeråds og 

Kreds Midtjyllands politikker, såfremt de har et af følgende formål:  

 

• Faglig solidaritet:  

             Støtte til de, som arbejder for at forbedre egne og andres løn- og arbejdsvilkår, både  

             nationalt og internationalt. 

• Humanitær solidaritet: 

Støtte til arbejde, der har til hensigt at understøtte respekten for menneskers liv, vær-      

dighed og rettigheder. Nationalt og internationalt arbejde for mennesker, som lever 

under umenneskelige vilkår.  

• Faglig kamp 

Støtte til aktiviteter for bedre løn- og arbejdsvilkår. 

• Faglig forståelse 

Støtte til aktiviteter, som har til hensigt at skabe forståelse for henholdsvis Dansk    

             Sygeplejeråds og fagbevægelsens formål og virke. 

• Fred, international solidaritet og menneskerettigheder 

Støtte til aktiviteter og engagement for fred, udvikling, internationalt samarbejde og   

             overholdelse af FN's menneskerettigheder. 

 

 

3. Støtte til sygeplejefaglige aktiviteter 

Kreds Midtjylland kan yde økonomisk støtte op til kr. 5.000 til arrangementer, hvor vi ikke 

står som medarrangør. 

 

 

4. Støtte til netværksgrupper  

Kreds Midtjylland kan yde økonomisk støtte op til kr. 10.000 til netværksgrupper for syge-

plejersker. Se uddybende beskrivelse af netværk. 
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5. Støtte til kulturelle formål 

Kreds Midtjylland kan yde økonomisk støtte op til kr. 3.000 til konkrete initiativer og aktivi-

teter, hvis målsætning at understøtte det sociale arbejdspladsfællesskab 

 

• Kulturelle formål, udflugter og arbejdspladsrevyer  

Der kan gives kr. 1.000 pr arbejdsplads 

           

• Sportslige initiativer  

Der kan udleveres T-shirts med DSR logo til deltagere i disse arrangementer for at 

styrke samhørigheden mellem deltagerne og DSR  

 

 

Procedure for alle økonomiske ansøgninger: 

For at søge om økonomisk støtte fremsendes ansøgning indeholdende et budget. 

Der kan søges om støtte til konkrete aktiviteter og til evt. underskuddækning. 

Ansøgningen skal være kredsen i hænde senest tre uger inden afholdelse af aktivitet. 

Ansøgninger behandles i økonomiudvalget, som selvstændigt kan disponere over beløb på 

op til kr. 5.000. 

Kredsbestyrelsen orienteres om disponerede midler. 

Større ansøgninger behandles i økonomiudvalget, som indstiller til endelig sagsbehandling i 

kredsbestyrelsen. 

 

 

Om netværk: 

Formålet med netværksgrupper kan være: 

• At give sygeplejersker med fælles faglige interesser mulighed for at mødes til fælles 

faglig refleksion, fordybelse og kollegial sparring. 

• At påvirke og fremme sygeplejefagets udvikling. 

• At skabe netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer og kommunegrænser. 

• At være ressourcegruppe for Kredsbestyrelsen(KB). 
 

Rammer for netværksgrupper 

• Netværksgrupper oprettes efter ansøgning fra medlemmer eller forslag fra KB. 

• Der formuleres formål og udarbejdes et budget.  

• Netværksgrupperne kan årligt tildeles op til kr. 10 000 mod faktura. 

• Netværksgrupperne er selvstyrende, men har en udnævnt tovholder. 

• Netværksgrupperne kan frit anvende kredsens lokaler. 

• Netværksgrupper afleverer kort statusrapport ca. 1. september hvert år til brug til be-

retningen om erfaringer, aktiviteter og visioner.  

 

Godkendt i økonomiudvalget den 09. april 2018 

Godkendt i Kredsbestyrelsen den 17. april 2018 


