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1. Mødets åbning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

 

2. Dagsorden 
 

 

2.1 Referat 

Referat 12.12.2016 
 

 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

3.1 Møder med politiske partier 

Indstilling: 

 At KB drøfter og tilslutter sig de foreslåede aktiviteter målrettet kommunal og 

regionsvalg 2017 

 

Sagsfremstilling: 

KB har tidligere besluttet under behandling af indsatser på arbejdsmiljøområdet, at 

der skal gøres en særlig indsats målrettet det politiske niveau i kommuner og region. 

Derudover har DSR, Kreds Syddanmark som partipolitisk uafhængig organisation 

en interesse i at gøre sine synspunkter om bl.a. udvikling i sundhedsvæsenet 

gældende overfor alle politiske partier i kredsen. 

Da der i 2017 gennemføres kommunalvalg til kommuner og regionen foreslås derfor, 

at der iværksættes en række konkrete initiativer. Disse skal sigte mod at gøre DSR 

Kreds Syddanmarks holdning til sundhedsvæsenet synlige og ad den vej forsøge at 

påvirke udviklingen indenfor området under og især efter valget. 

 

Initiativerne vil ligeledes blive suppleret såfremt der af DSR‐centralt eller FTF i 

Syddanmark iværksættes fællesinitiativer. Samspil med for eksempel LO vil foregå i 

regi af FTF. 

I skrivende stund har FTF og LO aftalt at forsøge at arrangere et politisk debatmøde i 

Esbjerg. 

 

Der foreslås følgende: 

 Formandskabet inviterer sig til dialogmøder med de politiske partier i 

kredsen. Der vil givetvis blive tale om 1‐2 møder pr politisk parti afhængig af 

deres opdeling i storkredse indenfor kredsens område 

 

 Sygeplejersker, der stiller op for et politisk parti i kredsen inviteres til 

dialogmøde i kredsen med formandskabet. Mødet gennemføres i stil med de 

møder DSR‐c har forsøgt målrettet sygeplejersker, der stiller op til Folketinget. 

Formålet er at skabe relationer. I skrivende stund er det uklart hvor mange 

sygeplejersker, der stiller op og om det er muligt at finde et overblik 

 

 Planlægning af 1‐2 politiske debatmøder i efteråret 2017, hvor 

spidskandidaten til regionsrådsvalget fra hvert parti inviteres til 

medlemsdebat. Realistisk vil fokus givetvis blive lagt på det regionale område, 

da valgmøderne i kommunerne vil blive planlagt i samarbejde med andre 

organisationer og dermed vil få et bredere tema 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

 Oplæg til alle medlemmer om at deltage aktivt i det kommende valg uanset 

politisk tilhørsforhold. Det forventes, der udarbejdes et politisk notat med en 

række fokusemner, som kan bringes i spil 

 

 Der vil løbende blive skrevet læserbreve/debatindlæg, hvor de politiske 

partier inviteres til at komme med deres synspunkter. Forventes iværksat 

sensommer. 

 

Udgiften til ovenstående vil primært omhandle afvikling af 1‐2 medlemsmøder 

(fyraftensmøder) og vil kunne afholdes indenfor budgettet til medlemsaktiviteter. 

 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden  

3.3 Facebook 

Indstilling: 

 At KB godkender, at kredsen fremover lægger nyheder og politiske meldinger 

på kredsens facebookside svarende til det, der i dag lægges op på kredsens 

hjemmeside 

 

Sagsfremstilling: 

Kreds Syddanmark har nu i en periode opsamlet erfaringer med anvendelse af 

Facebook som redskab til at synliggøre og poste aktiviteter som kredsen arrangerer 

enten alene eller sammen med andre. 

Kredsen har fuldt spredningen af diverse opslag og ligeledes været i tæt dialog med 

kommunikationsafdelingen i DSR‐c for løbende at evaluere om initiativet virker efter 

hensigten. Erfaringerne har været og er positive. Administrativt er det en opgave, 

der fint kan kobles med den øvrige indsats på kredsens hjemmeside. 

Medlemsmæssigt har responsen været positiv, hvor man kan se at arrangementer 

synliggøres i et større omfang end tidligere og dermed kommer rundt til en større 

målgruppe. 

Hvad ved vi allerede? 

Facebook er det mest brugte sociale medie blandt sygeplejersker (og danskerne 

generelt) er derfor oplagt at supplere med og bruge i kredsens kommunikation. 

I 2014 viste en undersøgelse foretaget af Gallup blandt Sygeplejerskens læsere, at det 

mest brugte sociale medie var Facebook, som ca. 70 % af læserne brugte. Derefter 

fulgte Linkedin (23 %), Instagram (18 %) og Twitter (11 %).  Der er givetvis kommet 

nye metoder til, men formodningen er at Facebook forsat rangerer højt. 

 

 
 

 

 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden  

Formålet med at oprette en Facebookside for Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 

var at blive mere synlig og skabe en kontakt til de sygeplejersker der ikke benytter 

hjemmesiden. Det vil på denne måde være muligt at højne medlemmernes kendskab 

til de medlemsaktiviteter som kredsen holder. Erfaringen er, at det virker. 

Øget reklame for medlemsaktiviteter på Facebook vil sandsynligvis øge deltagelsen 

fra gruppen af 30 – 39 årige, da en stor del af denne aldersgruppe benytter Facebook. 

 

 

Interaktion med besøgende på siden indtil nu. 

Facebook er kendetegnet ved, at der er stor mulighed for interaktion mellem 

besøgende på siden og organisationen.  

Indtil nu har Kreds Syddanmark ikke svaret på henvendelse og opslag på kredsens 

side. Private beskeder til siden er blevet videresendt til den relevante medarbejder i 

kredsen, i lighed med den måde mails til kredsens hovedmail fordeles på. Erfaringen 

er, at der har været opslag fra medlemmer på siden under arrangementer, men ikke 

af en karakter, der har efterlyst svar fra kredsen. 

 

Opgradering af kredsens anvendelse af Facebook hjemmesiden. 

Det vurderes at kredsens nu er klar til næste step i anvendelsen af kredsens 

Facebookside, så den suppleres med en politisk profil fra kredsbestyrelsen og 

kredsens arbejde i øvrigt. 

Derfor foreslås det, at kredsen fremover lægger nyheder og politiske meldinger på 

Facebook svarende til de nyheder, der i dag lægges op på kredsens hjemmeside. Det 

betyder, at fx politiske budskaber fra kredsbestyrelsen vil blive lagt frem. 

Det vil fortsat svarende til anvendelse af kredsens hjemmeside være kredsformanden 

som er overordnet ansvarlig. Kredsen vil fortsætte med at poste diverse aktiviteter 

og forventningen er, at mere trafik på siden vil sprede dette endnu mere. 

Besvarelser på kredsens opslag, bliver vurderet af kommunikationsmedarbejderne, i 

kontorets åbningstid, og der efter behov blive forfattet et svar. I tilfælde hvor 

svarerne indeholder politiske emner vil disse blive forelagt kredsformanden og 

formandskabet.  

Forhåbningen er, at medlemmerne (og andre) vil kommentere og gå i dialog om fx 

politiske meldinger fra KB, hvor alle inviteres til at deltage i debatten. 

Det vil forhåbentlig give endnu en mulighed for at nå ud til medlemmerne og 

komme i dialog på tværs i kredsen. 

Alle i kredsbestyrelsen inviteres til at deltage og der laves ligeledes en skrivelse til 

alle kredsens TR og Amir om at være aktive på området. 

 

 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

3.3 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 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

4.1 Økonomi 

Intet 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden  

5.1 Kvindernes kampdag, 8. marts 2017 

Indstilling: 

 At KB tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

I forbindelse med kvindernes internationale kampdag 2017 har DSR, kreds 

Syddanmark bevilliget op til 6000 kr. til Dansk Kvindesamfund Odense. 

 

Dansk Kvindesamfund Odense, afholder i lighed med sidste år, et arrangement. 

Denne gang på Museet Møntergården i Odense. 
 

Det foreløbige program ser således ud: 

 Fremvisning af museets faste udstilling med fokus på kvindehistorie 

 Oplæg: Kvindekamp gennem historien 

 Oplæg: Minoritetsetniske kvinders udfordringer på arbejdsmarkedet 

 Kefa Abu Ras 

 Asmaa Abdol Hamid 

 Musik: Lolou (https://soundcloud.com/loloumusic)  

 Forplejning leveres af Nelleʹs Coffee and Wine 

 

 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

5.2 Repræsentanter ved lokalråd i Lån og Spar  

Indstilling: 

 At KB tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Der er foretaget udpegning til lokalrådene ved Lån og Spar i kreds Syddanmark. 

 

Repræsentanterne er følgende: 
 
 

Lokalråd Kolding 

John Christiansen                      Kredsformand 

Morten Hartvig Petersen          Kredsnæstformand 

 

Lokalråd Odense 

Line Storm Gessø Hansen         Kredsnæstformand 

Jytte Margrethe Kristensen      Kredsnæstformand 

 

Lokalråd Esbjerg 

Jytte Pharao‐Bonde                    Kredsnæstformand    

Anne Nissen                               Kredsbestyrelsesmedlem 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

5.3 Status på drøftelse med region Syddanmark 

Indstilling: 

 At KB tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Der gives på mødet en mundtlig orientering. 

  



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

6.1 Henvendelser 

Intet  



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

 

8. Eventuelt 



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

 

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  

 



 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 

Dagsorden 23.01.2017 

10. Evaluering af mødet 



 
 
 
 
 
Kære ’gæster’ til kredsbestyrelsesmødet i Syddanmark den 23. januar 2017  
 
 
Til orientering deltager følgende på mødet: 
Kreds Navn Antal deltagere 
Kreds Midtjylland Jan Otkjær – Rita Thomassen 2 
Kreds Nordjylland ingen 

 

Kreds Sjælland Anja Refsgaard – Michelle Serve – Jette Nørr 3 

Kreds Hovedstaden Ken Strøm Andersen – Tina Petersen – Rebekka Liisborg Leth – 
Dorthe Martinsen 

4 

Lederforeningen Irene Hesselberg  1 

 
Fra Kreds Syddanmark deltager størstedelen af kredsbestyrelsen, og vi forventer at blive knap 40 personer. 
 
 
Kredsbestyrelsesmødet foregår på kredskontoret, Vejlevej 121, 7000 Fredericia, stueetagen 
Mødet holdes kl. 12.30 til kl. 16.00. Vi begynder med fælles frokost fra kl. 12.00 – 12.30. 
Eventuelle afbud bedes sendt til politisk chefkonsulent Hanne Damgaard hannedamgaard@dsr.dk  
Til orientering ligger kontoret ca. 2 km. fra togstationen. 
 
Rammeprogram: 
Kl. 12.30 – 12.45:                 Velkomst og kort præsentation af deltager 
Kl. 12.45 – 13.00:                 Introduktion af processen for dagen 
Kl. 13.00 – 13.45:                 1. gruppedrøftelse + opsamling 
Kl. 13.45 – 14.30:                 2. gruppedrøftelse + opsamling 
Kl. 14.30 – 15.00:                 Kaffepause 
Kl. 15.00 – 15.45:                 3. gruppedrøftelse + opsamling 
Kl. 15.45 – 16.00:                 Evaluering + tak for i dag 
 
Formålet og det overordnede program for eftermiddagen tager udgangspunkt i det fælles aftalte (se 
nedenfor). Eftermiddagen vil veksle mellem gruppedrøftelser og plenumopsamling.  
Vi forventer ikke at udsende yderligere materiale inden mødet. 
 
Overordnet fælles formål med seancerne 
At skabe dialog på tværs af organisationen forud for og som supplement til det formelle spor og selve udarbejdelsen af kongresforslag. 
Møderne planlægges og faciliteres som en åben drøftelse af, hvordan man kan udvikle og forbedre de muligheder og potentialer, der er 
i DSR og de resultater og den værdi, vi skaber sammen med medlemmerne og på den politiske bane.  
 
Mødernes overordnede indhold 
Dialogmødernes indhold fastsættes af Hovedbestyrelsen, således at der er en ensartethed i de input, der kommer fra dialogmøderne. 
De enkelte kredse/Lederforeningen har ansvaret for at facilitere dialogmøderne på en måde, så der tages hensyn til deltagertallet.  
 
Hovedspørgsmål 
 

 INDSATSEN ift. MEDLEMMERNE: Hvordan kan DSR udvikle og forbedre muligheder og potentialer i forhold til 
medlemsrelationer og medlemsinvolvering?   
Hvilke pejlemærker og værdier kan vi opstille for at skabe forandringer i de kommende år? 
 

 INDSATSEN ift. DE ORGANISATIONSVALGTE: Hvordan kan DSR udvikle og forbedre muligheder og potentialer i forhold til 
at DSR bliver mere fremtrædende og synlig på arbejdspladserne med henblik på at få større styrke? Hvilke pejlemærker og 
værdier kan vi opstille for at skabe forandring i de kommende år?  
 

 INDSATSEN ift. DSR’s ORGANISERING: Hvordan kan DSR udvikle og forbedre muligheder og potentialer i forhold til at 
skabe sammenhæng på tværs af organisationen. Hvilke pejlemærker og værdier skal vi opstille for at skabe forandring i de 
kommende år? 
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