Strategi og handleplan for medlemsaktiviteter
i DSR, Kreds Nordjylland

Medlemsmøder og kurser
Med udgangspunkt i DSR’s vision og holdningspapirer har kredsbestyrelsen udarbejdet
’Strategi og handleplan for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i Dansk
Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland’.
For at give medlemsdemokratiet de bedst mulige betingelser bygger vores
organisation på tre hjørnesten: Nærhed, sammenhængskraft og slagkraft.






Nærhed opstår, når medlemmerne er omdrejningspunktet. Derfor er det din og
de andre sygeplejerskers arbejds- eller uddannelsesmæssige situation, der er i
centrum for organisationens aktiviteter
Sammenhængskraft vokser frem, når medlemmerne kan identificere sig med de
holdninger, organisationen som helhed står for, og når organisationen arbejder
med de opgaver, medlemmerne synes er vigtige
Slagkraft bygger på nærhed og sammenhængskraft. Tæt kontakt mellem
medlemmer og politisk ledelse skaber en slagkraftig organisation

(uddrag fra ’En levende organisation med et stærkt demokrati, s. 6).

Strategi og handleplan for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i Dansk
Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland
Formål
Tilrettelæggelsen af aktiviteter for de nordjyske medlemmer har til formål



At styrke det faglige og sociale fællesskab blandt medlemmerne
At styrke nærheden og sammenhængskraften mellem medlemmerne og
kredsbestyrelsen/kredsen

Kredsbestyrelsen har derfor besluttet, at kredsens aktiviteter






tager afsæt i medlemmernes hverdag
tilrettelægges tæt på - og gerne i samarbejde - med medlemmerne
tager afsæt i fagets og samfundets udvikling, samt i organisatoriske emner
skal tilgodese medlemmer i alle livsfaser
udbydes - hvor det kan være til gavn for medlemmerne – i samarbejde med
andre organisationer

Kurser udbydes med afsæt i et lokalt politisk indsatsområde eller hvor emnet kan
tilgodese en større gruppe medlemmers efterspørgsel. Udbydes kurser skal de være
specifikt målrettet sygeplejersker. Kredsens kursustilbud skal som udgangspunkt
supplere andre kursusudbyders udbud.

Strategi og handleplan for medlemsaktiviteter
i DSR, Kreds Nordjylland

Aktiviteter
Medlemsmøder på kredskontoret
Der afholdes 3 medlemsmøder årligt. Møderne holdes som udgangspunkt i kredsens
egne lokaler, men der planlæges med afholdelse flere steder i kredsen, hvor det giver
mening.
Andre medlemsaktiviteter/-møder lokalt i kredsen
Der holdes min. 4 medlemsmøder lokalt i kredsen. Sted for afholdelse afhænger af
målgrupper. Møderne tager afsæt i medlemmernes hverdag og hvor det giver mening
for medlemmerne.
Møder for udvalgte medlemsgrupper
Der kan holdes andre medlemsmøder specifikt for udvalgte medlemsgrupper. Sted for
afvikling af møderne afhænger af målgruppen. Møderne tager afsæt i medlemmernes
hverdag og hvor det giver mening for medlemmer.
Kursus-/og temadage
Der holdes min. 2 årlige kursus-/temadage. Kursus- og temadag holdes som
udgangspunkt i kredsens egne lokaler.
Julearrangement
Der afholdes julearrangement i december måned for medlemmer og deres familie.
Arrangement for jubilaer
Én gang årligt inviteres 40, 50, 60 og 70 års (anciennitets-)jubilarer fra indeværende
kalenderår til en festlig komsammen på kredskontoret.

Andre medlemstilbud
Markering af jubilaer
Kredsens medlemmer modtager en et lykønskningskort i forbindelse med eget 25, 40,
50 og 60 års anciennitetsjubilæum. Med lykønskningskortet er der en lille

