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Kredsbestyrelsesmøde 

den 18. april 2017 
kl. 9.00 – 11.00 

Dialogmøde kl. 11.00 – 15.00 
der er kaffe fra kl. 8.30 

 
 
 
Dagsorden: 
1. Mødets åbning 
2. Dagsorden 

2.1. Referat 
3. Sager til behandling 
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4.1. Årsregnskab 2016 
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5.2. Politiske møder 
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5.4. Fyraftensmøder i forbindelse med OK18 
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8. Eventuelt 
9. Punkter til senere dagsorden 
10. Evaluering af mødet 
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1. Mødets åbning 
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2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 
Referat fra 27. februar 2017 link 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_27_februar_2017.pdf


3. Sager til behandling 
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3.1 HB dagsorden 

Sagsfremstilling: 
Hele KB dagsorden er tilgængelig på DSR’s Kongresforum. 
Under mødet vil de punkter formandskabet og KB ønsker drøftet, blive fremdraget. 



4. Økonomi 
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4.1 Regnskab 2016 
Grundet det store fravær blandt kredsbestyrelsesmedlemmer den 18.4.2017 
(dialogmøder i øvrige kredse) er punktet udsat til det kommende ordinære KB møde. 



5. Sager til orientering 
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5.1 Fyraftensmøde ”Sammen om DSR” 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark planlægger at holde 4 møder i kredsen omhandlende 
organisationsudviklingsprojektet ”Sammen om DSR”. 
Formålet med møderne er at høre medlemmernes holdninger til de pejlemærker og 
dermed kongresforslag som debatten på den kommende ekstraordinære kongres vil 
omhandle. 
 
Det er tanken at debatterne skal foregå som cafédrøftelser og gerne med deltagelse af 
kredsbestyrelsesmedlemmer. Forslaget er at hvis bestyrelsesmedlemmerne deltager i 
egne valgkredse vil det være muligt at indhente viden om holdninger som kan 
inspirere til kongressen. 
 
Møderne planlægges til at foregå den 12 + 13 juni  kl. 16.30 – 18.00 
Der vil være servering af kaffe/sandwich fra kl. 16.00. 
 
Såfremt der ikke er mindst 10 medlemmer tilmeldt ud over bestyrelsesmedlemmer 
på det enkelte møde, vil det blive aflyst. 
 



5. Sager til orientering 
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5.2 Politiske møder 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Som drøftet og besluttet på de to foregående KB møder har kredsen i samarbejde 
med FTF lokalt igangsat planlægning af et møde i forbindelse med det kommende 
regionsvalg. 
Der er via FTF udarbejdet en invitation til spidskandidaterne i de enkelte politiske 
partier som på nuværende tidspunkt sidder i, eller som vi ved opstiller til, 
regionsrådet. 
 
 
Møderne vil blive holdt den 1. samt 9. november 2017 på henholdsvis Hotel Scandic, 
Kolding og HK Lumbyvej, Odense  i tidsrummet 17.00 – 20.00 
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5.3 Status på aktuelle sager 

Indstilling:  
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Som opfølgning på punkt 5.3 fra KB møde den 23.1.2017 og punkt 5.2 fra KB mødet 
den 27.2.2017 følger en aktuel mundtlig status. 
 



5. Sager til orientering 
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5.4 Fyraftensmøder i forbindelse med OK18 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med kravindsamlingen til OK 18 udsendes der et debatoplæg medio 
august 2017. Som opfølgning og indsamling af krav vil kredsen holde møder 4 steder 
i kredsen den 16 + 17 + 21 + 22 august.  
Til orientering er der i marts holdt møde på Statens område. 
Nærmere planer for møderne følger senere. 
 



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 
• Det nære sundhedsvæsen – opfølgning fra KB møde den 25.1.2016 
• KB’s arbejdsform - nedsættelse af en arbejdsgruppe der arbejder videre med 

KB’s arbejdsform? 
• Introduktion til nye medlemmer i KB (Louise G. Lehn) 
• FTF/LO organisering – løbende  
• Organisationsudviklingsprojekt – løbende  
• Planlægning af KB valg 2017 – mødet i juni 
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10. Evaluering af mødet 
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