
Valgperiode 2021 - 2025 

Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde   

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 9.00 – 16.00 

Kredskontoret, Sofiedalsvej 3, 9200 Aalborg SV 

 
 
Deltager: 
Christina Windau Hay Lund 

Caroline Kronborg Grøn 

Bodil Laustsen 

Pia Jødal Næss-Schmidt 
Gert Sigurd Mosbæk  
Berit Byg 
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 
Malene Mikkelsen, konsulent (referent) 
 
 
Afbud: 
Afbud – gøres under ”min profil” på DSRs hjemmeside. 

 

Der serveres morgenkaffe/-brød kl. 8.30.  

I får mulighed for at få hilst på kredskontorets ansatte og en 

rundvisning. 
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Dagsorden til ordinært kredsbestyrelsesmøde   

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 9.00 – 16.00 

Kredskontoret, Sofiedalsvej 3, 9200 Aalborg SV 

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

1. Mødets åbning 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste KB-møde torsdag den 11. november 2021  

 
4. Politisk status og drøftelse af  

4.1. Seneste nyt fra formanden 

4.2. Situationen i Nordjylland ift. sygeplejerskemangel, fleksibilitet o.lign. 

4.3. Situationen omkring stigende smitte med Corona 

 
5. Sager til behandling 

5.1. Evaluering af ”Fagdagen” den 7. november 2021 

5.2. Julearrangement 

5.3. Etablering af mentorordning 

5.4. Gensidige forventninger til hinanden og udarbejdelse af ”spilleregler” for KB-

møderne 

5.5. Evaluering af kredsbestyrelsesvalget 2021 

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

 

 

6. Orientering 

6.1. Økonomien i Kreds Nordjylland 

 

 

7. Kommunikation - politiske budskaber fra KB-mødet 

 

8. Punkter til næste KB-møde 

 
9. Eventuelt 

 
 
 

Indstilling og sagsfremstilling: 

1. Mødets åbning 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling: 

At KB godkender dagsorden 

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

Indstilling: 

At KB godkender referatet fra sidste KB-møde. 
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4. Politiske 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. Situationen i Nordjylland ift. sygeplejerskemangel, fleksibilitet o.lign. 

 

Indstilling: 

At KB får en politisk drøftelse. 

 

Sagsfremstilling: 

Formanden vil fremlægge aktuelle emner og udfordringer, i forhold til 

sygeplejerskemangel, fleksibilitet o.lign. KB drøfter situationen. 

 

 

4.3. Situationen omkring stigende smitte med Corona 

 

Indstilling: 

At KB får en politisk drøftelse. 

 

Sagsfremstilling: 

Formanden vil fremlægge aktuelle emner og udfordringer, i forhold til den øget 

smitte med Corona. KB drøfter situationen. 

 

 

5. Sager til behandling 

 

5.1. Evaluering af ”Fagdagen” den 7. november 2021 

 

Indstilling: 

At KB får evalueret ”Fagdagen” som blev afviklet den 7. november 2021. 

 

Sagsfremstilling: 

Kreds Nordjylland har en ”Fagdag” for alle medlemmer i Kredsen i ulige år, 

eftersom der afvikles generalforsamling i de lige år. 

Den har tidligere været afholdt på én hverdag, hvor der kom ca. 900 

medlemmer, og i år var det på én søndag med et fremmøde på ca 150 

medlemmer. 

KB evaluerer ”Fagdagen”. 
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5.2. Julearrangement 

 

Indstilling: 

At KB tager beslutningen om aflysning af julearrangementet til efterretning, og 

drøfter om der skal laves noget alternativt i stedet for. 

 

Sagsfremstilling: 

Grundet den øget smitte af Corona, har formandskabet valgt at 

julearrangementet den 8. december aflyses. Ved sidste KB-møde blev det 

drøftet om der skal laves noget alternativt. 

 

 

5.3. Etablering af mentorordning 

 

Indstilling: 

At KB godkender fordelingen af mentorer til de nye KB-medlemmer 

 

Sagsfremstilling: 

Ved sidste KB-møde blev det besluttet, at der skulle laves en mentorordning 

således at ”nye” og ”gamle” KB-medlemmer blev mixet, og at de ”nye” fik en 

mentor, som tidligere har siddet i KB. 

Der er lavet en liste som fremlægges på KB-mødet, som drøftes. 

 

 

5.4. Gensidige forventninger til hinanden og udarbejdelse af ”spilleregler” 

for KB-møderne 

 

Indstilling: 

At KB får drøftet forventninger og udarbejder ”spilleregler” for KB-møderne 

 

Sagsfremstilling: 

Fra det konstituerende KB-møde var der et ønske om, at KB fik mulighed for 

at få drøftet forventninger til hinanden. Efter drøftelsen skulle gerne være 

muligt at få udarbejdet nogle ”spilleregler”, set i forhold til afvikling af KB-

møderne. 

  

 

5.5. Evaluering af kredsbestyrelsesvalget 2021 

 

Indstilling: 

At KB evaluerer kredsbestyrelsesvalget 2021 

 

Sagsfremstilling: 

For at kunne blevet klogere på hvad der har fungerede/ikke fungerede, og 

hvad der evt. kunne gøres bedre til næste gang der er valg i DSR i 2025, 

ønskes en evaluering af kredsbestyrelsesvalget 2021. 
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5.6. 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 vigtige punkter til kommende HB-møde, for at formanden og 1. 

kredsnæstformand har viden om Kreds Nordjyllands holdninger og meninger i 

forhold til et givet emne/punkt på dagsordenen. 

 

 

6. Orienteringssager 

 

6.1. Økonomien i DSR Kreds Nordjylland 

 

Indstilling: 

At KB får indblik i økonomien i DSR Kreds Nordjylland. 

 

Sagsfremstilling: 

Kredschefen giver en orientering omkring økonomien i DSR Kreds 

Nordjylland. 

 

7. Politiske budskaber fra KB-mødet 

 

Indstilling: 

At KB beslutter om der er politiske budskaber fra dette KB-møde, 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 

 


