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2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
Referat den 13.11.2017 
 
 

https://dsr.dk/system/files/ofa/197/kb_referat_13112017.pdf
https://dsr.dk/system/files/ofa/197/kb_referat_13112017.pdf


3. Sager til behandling 
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3.1 FTF/LO 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på FTF/LO samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsformand John Christiansen vil på mødet gennemgå det historiske forløb samt 
status på arbejdet omkring FTF/LO samarbejde. 
Den historiske gennemgang vil tage afsæt i det vedhæftede bilag. 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 12.12.17 

3.2 OK18 
Indstilling: 

• At KB drøfter status for OK18 forhandlingerne 
 
Sagsfremstilling: 
Drøftelserne vil tage afsæt i Hovedbestyrelsens (HB) dagsorden til mødet den 13+14 
december. 
Dagsorden er tilgængelig for bestyrelsen på kongresforum. Her findes også tidligere 
dagsordner og referater hvor HB’s tidligere behandlinger af temaet kan læses. 
Koden til eventuelle fortrolige dokumenter vil blive tilsendt pr. mail 



3. Sager til behandling 
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3.3 KB’s arbejdsform  
Indstilling: 

• At KB beslutter den videre proces omkring kredsbestyrelsen arbejdsform 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen arbejder på seminaret den 11. december med den fremtidige 
arbejdsform i bestyrelsen.  
Den tidligere bestyrelse har behandlet emnet samt lavet en brainstorm omkring den 
fremtidige arbejdsform. Til brug for arbejdet på seminaret samt beslutningen om den 
videre proces er referatet samt udkastet til arbejdsformen vedlagt som bilag. 



3. Sager til behandling 
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3.4 HB dagsorden 

Sagsfremstilling: 
Hele KB dagsorden er tilgængelig på DSR’s Kongresforum. 
Under mødet vil de punkter formandskabet og KB ønsker drøftet, blive fremdraget. 
Kort inden kredsbestyrelsesmødet vil I modtage en mail fra John Christiansen med 
en kort gennemgang af HB materialet og hvor det vil fremgå hvilke punkter I skal 
have særlig fokus på. 



3. Sager til behandling 
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3.5 Sygeplejeetisk Råd 
Indstilling: 

• At KB har 1. drøftelse af indstillinger til Sygeplejeetisk Råd 
 
Sagsfremstilling: 
På Dansk Sygeplejeråds kommende kongres i maj 2018 skal der foretages nyvalg til 
Sygeplejeetisk Råd.  
Det er kredsbestyrelsen samt hovedbestyrelsen (HB) der indstiller interesserede 
medlemmer til kongressen. Da dette skal behandles på HB’s møde i januar bedes 
kredsbestyrelsen drøfte potentielle kandidater samt bruge tiden indtil det kommende 
kredsbestyrelsesmøde til at drøfte med disse om dette har interesse. 
På det vedlagte bilag er det muligt at se hvem der på nuværende tidspunkt er 
medlemmer, hvem der er på valg samt præmisserne for arbejdet i Sygeplejeetisk Råd 

  



5. Sager til orientering 
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5.1  



5. Sager til orientering 
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5.1 Mentorordning 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har ved tidligere valg etableret en mentorordning hvor en af de 
nyvalgte bliver tilknyttet et bestyrelsesmedlem som har været med tidligere. 
Det nye bestyrelsesmedlem og den erfarne er enten to der kender hinanden, har 
fælles arbejdsplads eller kan køre sammen til bestyrelsesmøderne. 
Denne ordning er der kommet tilbagemelding om har fungeret godt og været til stor 
fordel for de nyvalgte. 
Der foreslås derfor at der findes en mentor til de 8 nye bestyrelsesmedlemmer, 
såfremt dette ikke allerede er sket. 
 



5. Sager til orientering 
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5.2 Status på forhandling med region Syddanmark 

Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark har gennem en længere periode forhandlet med regionen 
omkring inddragelse af beskyttet fridag og honorering for dette. 
Kredsformand John Christiansen vil på mødet give en mundtlig orientering. 



6. Henvendelser 
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6.1  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
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8. Eventuelt 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Holdningsdrøftelse om fremtidens udfordringer med manglende arbejdskraft og 

involvering af frivillige  
• KB’s arbejdsform 
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10. Evaluering af mødet 
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