
Valgperiode 2021 - 2025 

Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde   

Mandag den 24. januar 2022 kl. 9.00 – 16.00 

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV  

(Evt. TEAMS – bliver endeligt besluttet d. 21. januar) 

 

 

 
Deltager: 
Christina Windau Hay Lund 

Caroline Kronborg Grøn 

Bodil Laustsen 

Pia Jødal Næss-Schmidt 
Gert Sigurd Mosbæk  
Ida Pedersen 
Heidi G. Hansen  
Jeanne K. Kroge 
Patrick Ejsing-Duun  
Laila Mikkelsen  
Laila Reimer Andersen 
Bente Yder 
Maria Gade Madsen 
Jeanette Bertelsen 
Marie Yde Sloth 
Marianne Ruth (1. suppleant) 

Lene Odgaard Andersen (1. suppleant)  

 
Iben Gravesen, kredschef 
Morten Lykke Væver, politisk chefkonsulent (referent) 
 
 
Afbud: 
Afbud – gøres under ”min profil” på DSRs hjemmeside. 

• Berit Byg 
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Dagsorden: (der serveres morgenkaffe/-brød fra kl. 8.30 – 9.00) 

1. Mødets åbning 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Godkendelse af referat fra det seneste ordinære KB-møde tirsdag den 11. november 

2021 

 
4. Politisk status og drøftelse af  

4.1. Seneste nyt fra formanden 

4.2. Status på forhandlinger i Nordjylland 

4.3. Indledning til kongresforslag  

 

5. Sager til behandling 

5.1. Oplæg: Sygeplejeetisk Råd, af Jette Christiansen, Kreds 

Nordjyllands repræsentant i Sygeplejeetisk Råd.  

5.2. Udpegning til Sygeplejeetisk Råd 

5.3. Medlemsudringninger 

5.4. Opfølgning og forberedelse til HB-møde (HB-dagsorden eftersendes) 

 

 

6. Orientering 

6.1. Økonomien i Kreds Nordjylland (udsat fra sidste møde) 

 

 

7. Kommunikation - politiske budskaber fra KB-mødet 

 

8. Punkter til næste KB-møde 

 
9. Eventuelt 
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Indstilling og sagsfremstilling: 

1. Mødets åbning 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling: 

At KB godkender dagsorden 

 
3. Godkendelse af referat fra seneste ordinære KB-møde den 11. november 2021 

Indstilling: 

At KB godkender referatet fra sidste KB-møde. 

 

 

4. Politisk status og drøftelse 

 

4.1. Seneste nyt fra formanden 

 

Indstilling: 

At KB får information fra formanden samt mulighed for drøftelse. 

  

Sagsfremstilling: 

Formanden giver en mundtlig information om seneste nyt. 

 

 

4.2. Status på forhandlinger i Nordjylland 

 

Indstilling: 

At KB får en orientering om afsluttede og igangværende 

forhandlinger. Med mulighed for politisk drøftelse. 

 

Sagsfremstilling: 

Formanden vil fremlægge status for forhandlinger. 
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4.3.      Indledning til kongresforslag 

 

Indstilling: 

At KB får en indledende drøftelse af evt. kongresforslag. 

 

Sagsfremstilling: 

I Dansk Sygeplejeråds love § 23 stk. 4 står der følgende; 

”Forslag til behandling på den ordinære kongres kan fremsættes af 
hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne, bestyrelsen for Sygeplejestuderendes 
Landssammenslutning og bestyrelsen for Lederforeningen i Dansk 
Sygeplejeråd.  
 
Kongressens delegerede kan fremsætte forslag, såfremt forslagene forinden 
har været drøftet i hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen, bestyrelsen for 
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning eller bestyrelsen for 
Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd.  
 
Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være Dansk Sygeplejeråds 
sekretariat i hænde inden arbejdstids ophør den 15.03 på lige år”  

Kongresforslag, som skal fremsættes til næste kongres, skal senest sendes til 

DSR central d. 15. marts. Dermed skal kongresforslag fra Kreds Nordjylland 

senest drøftes på KB mødet d. 1. marts 2022.     
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5. Sager til behandling 

 

 

5.1. Oplæg: Sygeplejeetisk Råd, af Jette Christiansen, 

Kreds Nordjyllands repræsentant i Sygeplejeetisk Råd.  

 

Indstilling: 

At KB bliver klogere på Sygeplejeetisk Råd efter et oplæg af vores 
nordjyske repræsentant i rådet. Her er også mulighed for at drøfte og stille 
spørgsmål til, hvilken rolle kredsens repræsentant har i rådet.  
 

 

5.2. Udpegning til Sygeplejeetisk Råd  

 

Indstilling: 

At KB drøfter genvalg eller udpegning af medlem til Sygeplejeetisk Råd.  

Kredsens nuværende repræsentant Jette Christensen ønsker genvalg for en 

2-årig periode. 

 

Sagsfremstilling: 

På DSR’s ordinære kongres i maj 2022 er der valg til Sygeplejeetisk Råd 

(SER). Det er DSR’s kredse, SER og HB, der har ret til at anmelde kandidater.  

I 2022 er vi i den særlige situation, at alle 10 medlemmer af SER er på valg i 

2022.  

 

Baggrunden for dette er, at DSR’s hovedbestyrelse (HB) i 2020 besluttede, at 

medlemmer af SER skulle vælges for en 2-årig periode i 2020. Derved 

udløber alle medlemmers mandat i 2022. 

 
Ønsker kredsen at indstille nuværende medlemmer til genvalg, eller 

alternativt indstille nye kandidater til rådet, skal indstillingerne i henhold 

til SER’s vedtægter §2, stk.1 være Dansk Sygeplejeråd i hænde 

senest mandag d. 31. januar 2022 kl. 16.00. (Se bilag 5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valgperiode 2021 - 2025 

Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde   

Mandag den 24. januar 2022 kl. 9.00 – 16.00 

Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV  

(Evt. TEAMS – bliver endeligt besluttet d. 21. januar) 

 

 

 

 

 

5.3. Medlemsudringninger 

 

Indstilling: 

At KB drøfter medlemsudringninger og planlægger 

medlemsudringninger i 2022 samt tema herfor. 

  

Sagsfremstilling: 

Alle DSR’s kredse ringer til udvalgte grupper af medlemmer. Erfaringen er, at 

udringninger giver endog rigtigt gode resultater i forhold til 

medlemsfastholdelse.   

 

I Dansk Sygeplejeråd gennemførte Kreds Hovedstaden og Kreds Sjælland i 

marts 2014 i samarbejde med Organisation og Analyseafdelingen et projekt 

med opsøgende telefonopkald til nyuddannede medlemmer i Hovedstaden og 

Sjælland. For at undersøge om opkaldet havde betydning for medlemmernes 

tilknytning til DSR, blev projektet gennemført som et interventionsstudie. En 

interventionsgruppe, der modtog opkald, og en kontrolgruppe, der ikke blev 

kontaktet. Da grupperne var helt sammenlignelige, var det muligt for 

Analyseafdelingen at undersøge, om opkaldet havde betydning for de 

nyuddannedes udmeldelsesrate. 

 

En sammenkørsel med DSR-medlem viste, at udmeldelsesraten var dobbelt 

så høj blandt de nyuddannede, der ikke blev kontaktet, i forhold til dem, der 

blev kontaktet.  

Der har igennem årene været forskellige temaer, som har været baggrund for 

vores medlemsudringninger. Temaer for medlemsudringninger er blevet 

besluttet på KB. 

Vi har efter vurdering ringet til medlemmer, der har meldt sig ud.  

(Se bilag 5.3, som beskriver 2021 tiltag) 

 

 

5.4. Opfølgning og forberedelse til HB-møde (HB-dagsorden eftersendes) 

 

Indstilling: 

At KB har mulighed for at komme med holdninger og meninger i forhold til et 

givet emne. 

  

Sagsfremstilling: 

KB drøfter de vigtigste punkter til kommende HB-møde, for at kredsformand 

og 1. kredsnæstformand har viden om Kreds Nordjyllands holdninger og 

meninger i forhold til et givet emne/punkt på dagsordenen. 
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6. Orienteringssager 

 

6.1. Økonomien i DSR Kreds Nordjylland (Udsat fra sidste møde) 

 

Indstilling: 

At KB får indblik i økonomien i DSR Kreds Nordjylland. 

 

Sagsfremstilling: 

Kredschefen giver en orientering omkring økonomien i DSR Kreds 

Nordjylland, så KB får et indblik i, hvordan økonomien styres, og hvilke midler 

der er til rådighed. 

 

 

7. Politiske budskaber fra KB-mødet 

 

Indstilling: 

At KB beslutter, om der er politiske budskaber, der skal videreformidles til 

medlemmerne via hjemmesiden. 

 

Sagsfremstilling: 

KB drøfter og beslutter, om der er politiske budskaber – og evt. hvilke – der 

skal videreformidles til medlemmerne via hjemmesiden.  

 

   

8. Punkter til næste KB-møde 

 
9. Eventuelt 

 


