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kl. 9.00 – 11.00 intro for nye KB medlemmer 
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Kl. 11.00 – 14.30 ordinært KB møde 

 
kl. 15.00 – 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i 

kredsformandskabet 
 
Dagsorden: 
1. Mødets åbning 
2. Dagsorden 

2.1. Referat 
3. Sager til behandling 

3.1. Konstituering af kredsbestyrelsen 
3.1.1. Forretningsorden 

3.1.1.1. Udkast til forretningsorden 
3.1.2. Redaktionsudvalg 

3.1.2.1. Udkast til kommissorium for redaktionsudvalg   
3.1.3. Tegningsregler 

3.2. 1. maj demonstration i Odense 
3.3. Evaluering af generalforsamling 2017 
3.4. HB dagsorden 
3.5. Sammen om DSR – kongressens arbejdsform 

4. Økonomi 
5. Sager til orientering 

5.1. Årshjul for KB 2018 
5.2. Breve til arbejdsgivere 

6. Henvendelser 
7. Politiske budskaber fra dagsorden 
8. Eventuelt 
9. Punkter til senere dagsorden 
10. Evaluering af mødet 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 13.11.2017 
 

1. Mødets åbning 
Præsentations runde i kredsbestyrelsen 
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2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
Referat fra KB møde den 9.10.2017 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_den_9_oktober_2017.pdf
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Dagsorden 13.11.2017 
 

3.1 Kredsbestyrelsens konstituering 
Indstilling: 

• At KB konstituerer sig for den kommende valgperiode 
 

Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen (KB) skal jævnfør Dansk Sygeplejeråds love (§16 stk. 1) holde 
konstituerende møde senest 14 dage efter valget. På dette møde skal der vedtages en 
forretningsorden, ligesom der skal vælges repræsentanter til forskellige 
udvalgsposter. 
Der har i valgperioden 2015 – 2017 været nedsat et udvalg - redaktionsudvalget.  
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3.1.1 Forretningsorden 
Indstilling: 

• At KB godkender forretningsorden 
 
Sagsfremstilling: 
I henhold til Dansk Sygeplejeråds love udarbejdes der ved hver valgperiode en 
forretningsorden for kredsbestyrelsens arbejde. Denne forretningsorden har 
udgangspunkt i Dansk Sygeplejeråds lov § 20, samt den vedtagne forretningsorden 
for valgperioden 2015-2017. 
Der sendes et udkast til forretningsorden for valgperioden 2017 – 2021 som det 
indstilles til kredsbestyrelsens at godkende. 
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3.1.2 Redaktionsudvalg 
Indstilling: 

• At KB nedsætter en redaktionsgruppe 
• At KB godkender kommissorium for redaktionsgruppen 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har besluttet at der udgives et lokalt blad i kredsen. På den 
baggrund blev der nedsat en redaktionsgruppe til det lokale blad ”Kredsløbet”. 
Bladet udgives 4 gange årligt og redaktionsudvalget mødes før disse udgivelser, for 
at drøfte og beslutte bladets indhold. 
Redaktionsudvalget har i valgperioden 2015 – 2017 bestået af Kredsformanden, 1 
kredsnæstformand, tre kredsbestyrelsesmedlemmer samt chefkonsulent (udpeget af 
Kredschefen). Formandskabet indstiller til kredsbestyrelsen at der fremadrettet 
nedsættes en redaktionsgruppe hvor der inddrages et medlem i redaktionsgruppen. 
Medlemmet skal være en ny hver gang, og have relation til det kommende blads 
tema. 
Redaktionsudvalget foreslås derfor i perioden 2017 – 2021 at bestå af: 
Kredsformanden 
1 kredsnæstformand 
to kredsbestyrelsesmedlemmer  
1 medlem fra kredsen 
1 chefkonsulent (udpeget af Kredschefen) 
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3.1.3 Tegningsregel 
Indstilling: 

• At kredsbestyrelsen godkender forslaget 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen skal efter valg fastlægge regler for hvem, der tegner kredsen i 
økonomiske anliggender, ud fra det i lovene fastlagte. 
 
Om kredsbestyrelsens opgaver fremgår følgende af DSR’s love:  
 
 
§ 19, stk. 1. Kredsbestyrelsen har til opgave, med udgangspunkt i organisationens 
formål, jf. § 2, at varetage medlemmernes interesser inden for kredsens område og 
har under ansvar overfor hovedbestyrelsen kompetence i alle lokale spørgsmål. 
Kredsbestyrelsen handler under ansvar over for kredsens medlemmer. 
 
Stk. 7. Kredsbestyrelsens køb, salg, pantsætning og andre dispositioner over fast 
ejendom kan kun ske i overensstemmelse med reglerne i § 27, stk. 3, i det dog en af 
de underskrivende skal være kredsformanden. 
 

 
Om køb, salg, pantsætning og andre dispositioner over fast ejendom fremgår 
følgende af Dansk Sygeplejeråds love: 
 
 
§ 27, stk. 3. Hovedbestyrelsen kan, ved underskrift af formanden eller ved dennes 
forfald næstformændene i foreningen, forpligte Dansk Sygeplejeråd i økonomiske 
anliggender. Ved køb, salg, pantsætning og andre dispositioner over fast ejendom, 
der tilhører Dansk Sygeplejeråd, kræves der underskrift af yderligere 5 
medlemmer af hovedbestyrelsen.  
 

 
Nedenstående tegningsregel var gældende for valgperioden 2015 – 2017. 
Formandskabet indstiller til kredsbestyrelsen at denne tegningsregel også bliver 
gældende for valgperioden 2017 – 2021. 
 
 
Kredsbestyrelsen 
1.1.  Kredsbestyrelsen kan, ved underskrift af kredsformanden eller 
kredsnæstformændene i forening, forpligte kredsen i økonomiske anliggender. 
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1.2. I kredsformandens forfald kan næstformændene i forening ved underskrift 
forpligte kredsen i økonomiske anliggender. 
I tilfælde af disses forfald kan 1. næstformanden og, som udgangspunkt, to 
kredsbestyrelsesmedlemmer i forening ved underskrift forpligte kredsen i 
økonomiske anliggender. 
 
1.3.  Kredsbestyrelsens køb, salg, pantsætning og andre dispositioner over fast 
ejendom kan kun ske i overensstemmelse med reglerne i Dansk Sygeplejeråds love § 
27, stk. 3, i det dog en af de underskrivende skal være kredsformanden. Forinden evt. 
køb, salg og andre dispositioner skal der ske en drøftelse i kredsbestyrelsen. 
 
1.4. Kredsformanden kan udstede prokura til kredsens administrative personale, 
således at 2 i forening er underskriftsberettigede til kredsens daglige bankkonti.  Ved 
beløb over 50,000 kr. skal dog en af de underskrivende være kredschefen. 
 
OBS. Der gøres opmærksom på at såfremt KB vælger at nedsætte et økonomiudvalg, 
skal pkt. 1.2 ændres. 
 
 
 



3. Sager til behandling 
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3.2 1. maj 

Indstilling:  
• At KB beslutter hvem der deltager i arbejdsgruppen omkring 1. maj 

arrangement 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har gennem en årrække deltaget med et arrangement i 1. maj 
demonstrationen i Odense. 
I lighed med tidligere skal der nedsættes en arbejdsgruppe som deltager i arbejdet 
med at arrangere dette. Fra Kredsbestyrelsen skal der findes tre personer som vil 
deltage i samarbejde med en kredsnæstformand. 
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3.2  Evaluering af generalforsamlingen 

Indstilling: 
• At KB evaluerer generalforsamlingen 2017 
• At KB godkender datoen for generalforsamlingen 2018 

 
Sagsfremstilling: 
Den 26. oktober 2017 var 195 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 
samlet på Hotel Comwell for at deltage i kredsens årlige generalforsamling.  
Af de 194 var der 192 stemmeberettigede medlemmer og 2 passive medlemmer. 
Ca. 116 af deltagerne på GF havde forinden deltaget i Fagdagen. 
 
Generalforsamlingen startede med fælles spisning kl. 17.00 og velkomst af John 
Christiansen kl. 18.00. Efter en sang startede den ordinære generalforsamling. 
Dirigent Lars Kehlet Nørskov, Konsulent i FTF, styrede efter valget 
generalforsamlingen gennem aftenen. 
 
Den mundtlige beretning af John Christiansen blev efterfulgt af ikke mindre end 35 
indlæg og der var 22 forskellige medlemmer på talerstolen. Generalforsamlingen 
godkendte herefter enstemmigt beretningen. 
Herefter var der udlodning af præmier blandt andet flere hotelophold. 
 
For at kunne planlægge det kommende år både med fagdag og generalforsamling 
bedes bestyrelsen beslutte datoen for generalforsamling 2018. 
Ifølge Dansk Sygeplejeråds love skal generalforsamlingen holdes inden udgangen af 
oktober måned. Det foreslås derfor at generalforsamlingen 2018 holdes torsdag den 
25. oktober i uge 43.  
 
  



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. 
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3.5 Sammen om DSR 
Indstilling: 

• At KB drøfter kongressens arbejde fremadrettet 
 
Sagsfremstilling: 
Sammen om DSR – realisering af pejlemærker DSR ordinær kongres 2018. 
Undervejs i processen med Sammen om DSR er udtrykt ønske om at udvikle 
kongressens arbejdsformer. På den ekstraordinære kongres i 2017 blev det foreslået 
at udvikle kongressen, så den bliver en mere arbejdende kongres.  På den baggrund 
foreslås det, at der i forbindelse med implementering af pejlemærket Et aktivt og 
levende medlemsdemokrati, iværksætte en involverende proces med de 
kongresdelegerede.    
Tidsplan for processen oktober/november 2017 Kredse, Lederforeningen og SLS 
udarbejder input til afvikling af kongres 2018 – før, under og efter.  
Inspirationsspørgsmål som rammesætning for drøftelserne i bestyrelserne: - Hvad 
forstår vi ved en arbejdende kongres?  - Hvordan sikre vi den bedste forberedelse 
frem mod kongressen – lokalt, på tværs og centralt? - Hvordan når vi bedst frem til 
prioritering af de vigtigste politiske indsatsområder i kongres perioden? - Hvordan 
organiserer vi bedst de politiske debatter under kongressen? - Hvordan placerer vi 
bedst de delegerede, gæster, medlemmer og medarbejdere under kongressen?  - 
Hvordan omsætter vi kongressens beslutninger til handling efterfølgende – lokalt, på 
tvær og centralt?   
 
 



4. Økonomi 
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4.1 Økonomi 
intet 



5. Sager til orientering 
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5.1 Årshjul for KB 2018  
Indstilling:  

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Til orientering er planlagte og kendte mødedatoer synliggjorte i vedlagte årshjul. 
Der vil i forbindelse med Overenskomst 18 forhandlinger kunne komme flere møder 
hvor datoerne ikke er kendte. 

 



5. Sager til orientering 
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5.2 Breve til arbejdsgivere 

Indstilling: 

• at KB tager orienteringen til efterretning og giver brevene til nærmeste leder 

Sagsfremstilling: 
Når der foregår valg i Dansk Sygeplejeråd, er det kutyme at organisationen 
efterfølgende sender en orientering til de valgtes arbejdsgivere efterfølgende. 
Brevene udleveres til hver enkelt valgt, og bedes afleveres til nærmeste leder snarest.  

  



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 
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10. Evaluering af mødet 
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