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Dagsorden: 
1. Mødets åbning 
2. Dagsorden 

2.1. Referat 
3. Sager til behandling 

3.1. Corona-situationen 
3.2. Forhandlingssituationen 

4. Økonomi 
5. Sager til orientering 

5.1. ICN 2021 
6. Henvendelser 
7. Politiske budskaber fra dagsorden 
8. Eventuelt 
9. Punkter til senere dagsorden 
10. Evaluering af mødet 
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2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
 
 



3. Sager til behandling 
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3.1 Corona situationen 
Indstilling: 

• At KB drøfter den aktuelle situation 
 
Sagsfremstilling: 
Grundet den hastige udvikling af situationen bliver dette punkt fremlagt mundtligt. 
 
Der vil ved mødets start blive lavet en dagsorden hvortil det bliver muligt at 
tilkendegive ønsker til punkter der er behov for at drøfte. 
 
Foreløbige punkter: 

• Statsministerens udmelding omkring genåbning af Danmark 
• Møder med FTR/TR/ medlemmer  
• Status på forhandlinger omkring fælleserklæringen 

 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 18.5.2020 

3.2 Forhandlingssituationen 
Indstilling: 

• At KB drøfter den aktuelle situation 
 
Sagsfremstilling: 
Dette er et lukket punkt, og der vil være en mundtlig fremlæggelse på mødet 
 



5. Sager til orientering 
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5.1 ICN 2021 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling 
I juni 2021 holdes der ICN-kongres i Abu Dhabi. 
Normalt sendes en delegation af hovedbestyrelsesmedlemmer, 
kredsbestyrelsesmedlemmer, medarbejdere afsted til denne store faglige kongres. 
Desuden allokeres der normalt midler både centralt og i kredsene som 
medlemmerne kan søge. 
 
Denne gang har et enigt HB besluttet at der sendes et minimums antal afsted. En 
delegation så lille som nødvendigt for at gøre DSR’s indflydelse gældende. Det 
betyder at det vil være formanden, en næstformand samt de nødvendige 
sekretariatsmedarbejdere der deltager.  
Begrundelsen for denne beslutning er landets holdning til menneskerettigheder, 
kvinder og LGBT-personer. 
 
Der allokeres desuden ikke særlige midler som medlemmer der ønsker at deltage i 
ICN – kongressen kan søge. 
 
Grundet denne beslutning vil der ikke være nogle fra kredsbestyrelsen og det lokale 
formandskab som deltager på Dansk Sygeplejeråds vegne. 
 



6. Henvendelser 
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6.1 Henvendelser 
Intet  
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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 
• Kvalificering af OK21 krav – september 
• Input til beretningen til GF - juni 
• Status KB grupper – juni 
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10. Evaluering af mødet 
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