Strategi for Kreds Midtjyllands medlemsrettede aktiviteter
Denne strategi for Kreds Midtjyllands medlemsrettede aktiviteter skal samlet set understøtte, at
sygeplejerskerne i Midtjylland overfor arbejdsgivere og beslutningstagere kan sætte dagsordenen for
fagets udvikling. Samtidig skal aktiviteterne understøtte sygeplejerskernes fællesskab og
sygeplejerskernes arbejdsliv.

”Faget får vores fællesskab til at hænge sammen”
(citat: Kredsbestyrelsen, Kreds Midtjylland)
Kreds Midtjyllands medlemsaktiviteter skal bidrage til at realisere denne antagelse.
Hvorfor har vi medlemsaktiviteter i Kreds Midtjylland?
•
•
•
•
•

Aktiviteterne medvirker til at medlemmerne identificerer sig selv, som en del af et fagligt
fællesskab.
Aktiviteterne skaber relationer medlemmerne imellem, med faget og/eller fællesskabet som
omdrejningspunkt.
Aktiviteterne samler medlemmerne om temaer, som det enkelte medlem finder relevante,
aktuelle eller attraktive.
Aktiviteterne giver kredsen mulighed for at få medlemmerne i tale og høre om deres
holdninger og oplevelser på arbejdspladserne.
Aktiviteterne synliggør DSR’s holdninger og politiske dagsordener.

Hvordan arrangerer vi medlemsaktiviteter i Kreds Midtjylland?
Aktiviteterne planlægges med stor alsidighed og altid med et af følgende formål:
•
•
•
•
•
•

Relateret til en fagpolitisk begivenhed.
Relateret til et politisk indsatsområde.
Relateret til et interessefællesskab med mulighed for netværksdannelse.
Relateret til et opmærksomhedsområde, oftest for en gruppe.
Relateret til et underholdende og/eller kulturelt tilbud – evt. med en faglig toning.
Relateret til de økonomiske fordele herunder rabatordninger, som følger af et medlemskab.

Hvad kendetegner medlemsaktiviteterne i Kreds Midtjylland?
•
•
•
•
•
•
•

At de om muligt tilbydes på flere forskellige geografiske lokaliteter.
At de annonceres tidligt, tydeligt, og tværmedialt.
At de afvikles, så der – afhængig af emnet - både er plads til kredsens politiske aspekt og
medlemsdialogen.
At vi har en ressourcebevidst opmærksomhed, men som hovedregel tilbyder alle aktiviteter
gratis.
At vi udnytter muligheden for at skabe nye samarbejdsrelationer omkring aktiviteterne ved
at lade andre end kredsens medlemmer deltage.
At vi kontinuerligt søger at opfylde de aktuelle behov.
At vi løbende fornyer vores tilbud til medlemmerne.
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