
 

   

 

 

Det du ikke ser - lobbyisme og 
politikermøder 
Møder med regionsformand Mads Duedahl og ældreminister Astrid Krag. 
Erfaringsudveksling med Radiografrådet, FOA og Aalborg Lærerforening. 
Langvarige forhandlingsforløb med regionen og kommunerne. 
 
Arbejdet for bedre løn- og arbejdsvilkår består af meget andet end de meget 
synlige demonstrationer og store medlemsmøder. I sit seneste blogindlæg 
skriver kredsformand Christina Windau Hay Lund om en del af det, du måske 
ikke lige ser. 
 

Læs Christinas blog 

 

 

 

 

Trænger du og kollegerne til rundstykker? 
 
Så er det oplagt at forsøge at vinde vores konkurrence på Instagram. 
 
Du skal bare svare rigtigt på et af de spørgsmål, vi lægger ud i dag og de næste to dage. De 
kommer på cirka kl. 15 hver dag - og som andre stories forsvinder de efter 24 timer. 
 
Eneste krav er det rigtige svar, at du er medlem af Kreds Nordjylland, at du følger profilen på 
Instagram og accepterer, at dit navn og arbejdsplads bliver offentliggjort på Instagram og 
Facebook. Vi trækker lod fredag den 8. april. 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyheder/christinas-blog-taet-paa-dit-dsr-i-nordjylland/det-du-ikke-ser


Følg kredsen på Instagram 

 

 

 

 

Kampdag på kredskontoret 
Vær med til en hyggelig dag under dette års 1. maj-slogan ’Sammen skaber vi Danmark’. 
 
Vi serverer kaffe, vand, øl, pølser og brød – og børn er meget velkomne. 
 
Arrangementet bliver holdt på kredskontoret i Aalborg sammen med Kost- og 
Ernæringsforbundet, Danske Bioanalytikere og Danske Fysioterapeuter. 
 
Efter fælles hygge klokken 10-13 tager interesserede med i Kildeparken, hvor der som vanligt 
vil være taler og musik - i år blandt andet med Kathinka Band. 
 
Vi håber, vi ses – tilmelding er ikke nødvendig. 

 

 

Vil du være kredsens kongresgæst? 
Kredsbestyrelsen inviterer nordjyske medlemmer til at overvære kongresserne - fagkongres 
den 16. maj og ordinær konkres 17.-20. maj - og bidrage til drøftelserne i pauserne. 
 
Begge kongresser foregår på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. 
 
Læs mere om indhold og emner på kongresserne herunder. Der finder du også link til at søge 
om at komme med. 

Læs mere 

 

 

 
  

https://www.instagram.com/sygeplejersker_dsr_nordjylland/?hl=da
https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/vil-du-vaere-kredsens-kongresgaest-til-maj


Kontakt 
Telefonisk og personlig hjælp 
Mandag-onsdag: 09.00-15.00 
Torsdag: 13.00-16.00 
 
Fredag: 09.00-12.00 
Telefon: 4695 4850 
E-mail: nordjylland@dsr.dk 

Send en mail 

 

 Adresse 
Sofiendalsvej 3, 
9200 Aalborg SV 
 
Husk at din TR er DSR på 
arbejdspladsen – helt tæt på dig 

Min Profil på 
dsr.dk 

 

 Nordjyske nyheder 

 

Kredsens 
Facebookside 

 

Kredsens hjemmeside 

 

Følg kredsen på 
Instagram 

  

 
  

Din mail er sammensat ud fra de oplysninger, vi har om dig. Er der sket ændringer i dit arbejds- eller 
studieliv, bør du opdatere din profil. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan du opdatere 
dine indstillinger. 

 

  

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via hjemmesiden www.dsr.dk . Du kan til enhver tid 
afmelde nyhedsbrevet. Bliv medlem af sygeplejerskernes fællesskab i Dansk Sygeplejeråd nu. 
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