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2.1 Referat 
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 12.12.2017 

3.1 KB’s arbejdsform  
Indstilling: 

• At KB har 2. behandling af deres fremtidige arbejdsform  
• At KB vedtager overordnet kommissorium for arbejdsgrupper under KB 
• At KB drøfter indkommet forslag omkring arbejdsgruppe 

 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har på seminaret den 11. december drøftet planlægningen af den 
fremtidige arbejdsform i bestyrelsen. Drøftelsen har taget afsæt i den tidligere 
bestyrelses brainstorm omkring den fremtidige arbejdsform. Ligesom 
kongresbeslutninger om samarbejdet med medlemmerne er inddraget i drøftelserne 
og udkastet til arbejdsformen i bestyrelsen. 
Der blev denne dag nedsat forskellige arbejdsgrupper ligesom der blev præsenteret 
et udkast til kommissorium for arbejdsgrupperne.  
Dette kommissorium skal drøftes og vedtages på dette møde – bilag 3.1.1. 
Oversigt over arbejdsgrupper er vedlagt som bilag 3.1.3 
 
Der er indsendt et forslag til arbejdsgruppe omkring ”frikøb til udarbejdelse af 
kongresforslag” af Dorte Ruge – bilag 3.1.2 
 
 
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

3.2 OK18 
 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på OK18 
 
Sagsfremstilling: 
Drøftelsen i kredsbestyrelsen vil tage afsæt i HB’s dagsorden samt de fortrolige 
dokumenter. 
 
Kredsformandskabet har skrevet til alle TR med en opfordring til lokalt på de enkelte 
arbejdspladser at overveje muligheden for fyraftensmøder med medlemmerne om 
OK-18. Formålet er at etablere en tættere kontakt og dialog undervejs i 
forhandlingsprocessen og give medlemmerne mulighed for at drøfte de politiske 
meldinger, der aktuelt forud for OK-forhandlingerne har været givet fra centralt 
hold. 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

3.3 FTF/LO samarbejde 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på FTF/LO samarbejdet 
 
Sagsfremstilling: 
De kongresdelegerede skal den 23.1.2018 mødes til seminar i Odense. Her inviteres 
til en drøftelse om en ”ny hovedorganisation”.  
Kredsbestyrelsens drøftelse på KB mødet vil tage afsæt i programmet samt det 
udsendte materiale til den 23.1.2018. John Christiansen giver indledningsvis et kort 
oplæg dels om status dels om den videre beslutningsproces. 
 
 
FTF og LO har sammen lavet en hjemmeside hvor det er muligt at læse mere 
omkring processen LOFTF2020 
 
 
 

 

http://loftf2020.dk/


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

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. 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

3.5 Sygeplejeetisk Råd  

Indstilling: 
• At KB beslutter hvem der indstilles til Sygeplejeetisk Råd fra kreds 

Syddanmark 
 
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 bedes 
kredsbestyrelsen drøfte hvilke af potentielle kandidater der ønskes indstillet fra 
kreds Syddanmark. 
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. Desuden er vedlagt bilag med ansøgninger fra 3 sygeplejersker i kredsen som 
ønsker at kandidere til Sygeplejeetisk Råd. 
 
 

  



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

3.6 Folkemøde på Bornholm 2018 
Indstilling: 

• At KB beslutter hvem der deltager på Folkemødet Bornholm 2018 
 
Sagsfremstilling: 
Dansk Sygeplejeråd har gennem flere år deltaget i Folkemødet på Bornholm, og der 
har været repræsentation fra de fleste kredse, også kreds Syddanmark. 
Kreds Syddanmark har været repræsenteret af kredsbestyrelsesmedlemmer, 
kredsformandskabet samt enkelte medarbejdere. 
I 2018 holdes folkemødet fra den 14. juni til den 17. juni. 
 
DSR skal i år i samarbejde med flere andre organisationer være sammen om et fælles 
sundhedstelt. Temaerne er i den overordnede styregruppe besluttet at være: 

• Patientsikkerhed 
• Forebyggelse 
• Det nære, sammenhængende sundhedsvæsen  
• Prioritering 

 
DSR deltager i temagruppen: det nære, sammenhængende sundhedsvæsen 
Andre i samme gruppe er: Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og 
Dansk Kiropraktorforening.  
Gruppen har plads i teltet lørdag den 16.6.2018 kl. 12 -18.30. 
Der er i DSR nedsat en interne arbejdsgruppe med deltagelse af kredsnæstformand 
Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand Helle Kruse Hansen samt medarbejde Hanne 
Damgaard fra Kreds Syddanmark. Der lægges op til nedenstående aktiviteter på 
Folkemødet  hvor kredsen allerede har meldt at være interesseret i at deltage på de 3 
aktiviteter. 

 
o Kampagne-aktivitet og stande i teltet  

Der var opbakning til at arbejde på en fælles kampagne-aktivitet som 
også kan bruges i standen. Desuden var der en bemærkning om at 
arbejde på at skabe sammenhæng mellem kampagne-aktiviteten og 
temaet for debatten i teltet lørdag. Det er væsentligt at kampagne-
aktiviteten leder op til og kan være med til at skabe debat både i og 
udenfor teltet f.eks. understøttet af gocards som high-lighter 
sygeplejen. Hovedstaden har også i 2018 deres cykel med på 
Folkemødet og er åbne for at inddrage andre kredse.  
  
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

o Kreds-arrangement i Det Fælles Sundhedstelt  
Som beskrevet ovenfor er DSR kommet i temagruppen om det nære, 
sammenhængende sundhedsvæsen lørdag eftermiddag sammen med  
Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Dansk  
Kiropraktorforening. Næste skridt er, at gruppen sammen skal beslutte 
om organisationerne vil gå sammen om et fælles arrangement eller vil 
dele tiden mellem sig. Der er også mulighed for at lave noget fælles og 
noget hver for sig. Arbejdsgruppen som nedsættes på tværs af kredsene 
skal indgå i gruppen (med de tre andre organisationer), evt. blot med 
én repræsentant for arbejdsgruppen.   
  

o Socialt aften arrangement torsdag aften  
Der var fra kreds Sjælland, Syd, Midt og Hovedstaden opbakning til at 
indgå i arbejdsgruppen, også omkring den praktiske afvikling af 
arrangementet.   
 

Budskabskit version 2018  
Budskabskit´et bliver i tråd med 2017 faktabaseret, suppleret med relevante cases. 
Kreds Hovedstaden har meldt sig til at indgå i arbejdet med få opdateret 
budskabskit´et.  

 
Der ønskes på mødet en tilkendegivelse (rimelig fast tilmelding) om hvem fra 
kredsbestyrelsen der ønsker at deltage 2018. 
Der er på Bornholm skaffet mulighed for at 12 personer kan overnatte i henholdsvis 
Allinge og Tejn. 
 
Vilkår i forbindelse med deltagelse i Folkemødet (KB beslutning): 

• Hvert kredsbestyrelsesmedlem har pr. år 5000 kr. til rådighed til deltagelse i 
kurser, politisk udvikling m.m. 

o Dette beløb vil blive anvendt i forbindelse med folkemødet, og dækker 
tabt arbejdsfortjeneste for 2 dage, transport, overnatning og diæter i 
forbindelse med deltagelse i Folkemødet på Bornholm. 

 
 
 
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

3.7 Politisk tovholder  
Indstilling: 

• At KB har 1. drøftelse af det fremsendte forslag 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsesmedlem Dorte Ruge har fremsendt nedenstående forslag med 
ønsket om en drøftelse i KB. 
 
 
Politisk tovholder. 
Kredsbestyrelsen har et ønske om at blive mere synlige og målrettet i det politiske arbejde. 
Dette arbejde kræver både viden og analyse af styringsmekanismer, førte politikker, budgetter 
og politiske dagsordner. Andre kredse i DSR har prioriteret at ansætte fagpolitiske 
medarbejdere, som typisk har en uddannelse der imødekommer dette. Dette- kombineret med 
en styrkelse på kommunikationsområdet, vil være en nødvendighed for at kunne lykkes.  
Det foreslås at kredsbestyrelsen prioriterer at der i kredsen ansættes en politisk tovholder som 
kan styrke det sundhedspolitiske arbejde i kredsen. 
 



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

4.1 Økonomi 
Intet  



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

5.1 Ekstraordinært KB møde 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Forud for den planlagte ordinære kongres (14-17. maj 2018) indkaldes 
kredsbestyrelsen til et ekstraordinært KB møde omkring kongresforberedelse  
den 7. maj 2018. 
 
Mødet holdes som vanligt fra kl. 9.00 – 15.30 på kredskontoret, Vejlevej 121, 
Fredericia 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

5.2 Status på forhandling med region Syddanmark 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der gennem en periode været forhandlinger mellem DSR og region Syddanmark 
omkring arbejdstidsaftalen med særlig fokus på de lokale arbejdsgiveres håndtering 
af inddragelse af fridage og de gældende aftaler. Der vil på mødet blive givet en 
mundtlig status på disse forhandlinger af kredsformand John Christiansen. 
 



5. sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

5.3 Kongresdeltagelse medlemmer / TR 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres 2018 holdes i perioden 14 – 17 maj på Hotel 
Nyborg Strand. Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd har adgang til at komme 
som tilhører på kongressen. Der er til disse medlemmer ikke nogen form for frikøb 
eller refusion af transport. Det vil ved tilmelding være muligt at deltage i frokosten 
på stedet. 
 
Traditionen tro vil kredsen atter denne gang invitere gæster til at deltage som 
tilhører på kongressen.  
Den 25.1.2016 besluttede Kredsbestyrelsen at give 20 medlemmer (10 TR og 10 øvrige 
medl.) mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste for 1 dag, samt billigste offentlige 
transport betalt.  Denne beslutning skulle gælde fremadrettet indtil anden beslutning 
blev truffet. Processen med at tilbyde og finde 20 medlemmer der kan deltage på 
kongressen vil blive igangsat. 

 



6. Henvendelser 
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6.1 henvendelser 
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 
 

8. Eventuelt 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 
 

9. Punkter til senere dagsorden 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 22.1.2018 

10. Evaluering af mødet 


	0. dagsorden forside
	1. Mødets åbning
	2. Godkendelse af dagsorden samt referat
	3.1 KB's arbejdsform
	3.2 OK18
	3.3 FTF og LO samarbejde
	3.4 HB dagsorden
	3.5 Sygeplejeetisk råd
	3.6 Folkemøde på Bornholm 2018
	3.7 Politisk tovholder
	4.  Økonomi
	5.1 Ekstraordinært KB møde
	5.2 Status på forhandlingerne med region Syddanmark
	5.3 Kongresdeltagelse for medlemmer og TR
	6. Henvendelser
	7. Politisk budskab ud fra dagsorden
	8. Eventuelt
	9. Punkter til senere dagsorden
	10. Evaluering af mødet

