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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 
 

1. Mødets åbning 
Kredsformand John Christiansen åbner mødet med orientering om at der er afbud 
fra Kevin Vilhelmsen og Birgith Flyvbjerg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 
 

2. Dagsorden 
Godkendt  
 

 

2.1 Referat 
Godkendt  
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 10.12.2018 

3.1 Lokale politiske temaer 
Indstilling: 

• At KB beslutter lokale politiske temaer som drøftes på kommende KB møder 
 

Sagsfremstilling: 
På KB møde i september blev punktet behandlet ud fra følgende sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har jf. § 19 i Dansk Sygeplejeråds love forskellige opgaver som der skal 
varetages. En af disse opgaver ønsker formandskabet, der sættes mere fokus på. 
 
§19 stk. 3: 
Kredsbestyrelserne har politisk ansvar og kompetence i alle lokale spørgsmål og skal sikre 
sammenhæng mellem medlemmernes interesser og de lokalpolitiske prioriteringer, strategier 
og indsatser. Kredsbestyrelsernes opgave er at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, 
der bringes i spil i forhold til politiske indsatser og beslutninger lokalt og landsdækkende på 
tværs i Dansk Sygeplejeråd. 
Kredsbestyrelsen bedes derfor overveje hvad det er der fylder mest set fra hver deres position / 
hvad der er behov for at italesætte / hvad der rør sig på arbejdspladserne i Syddanmark. 
Ud fra disse input skal der findes 1 – 2 temaer som bestyrelsen vil sætte fokus på under 
kommende møder. 
 
Punktet er sat til behandling igen, da en stor del af kredsbestyrelsesmedlemmerne 
ikke havde mulighed for at deltage på mødet i september. 
Der blev indsamlet en række forslag som der på indeværende møde skal drøftes og 
der skal besluttes hvilke forslag der skal drøftes på de kommende møder med et 
lokalpolitisk perspektiv: 
 

• Mangel på sygeplejersker 
• Nyuddannede på arbejdsmarkedet / parathed 
• Sektorovergange 
• Bevarelse af faglighed i drift 
• Rekruttering af sygeplejersker 
• Mangel på sygeplejersker betyder mangel på faglig sparring i hverdagen 
• Respekt for vores faglighed 
• Ledelse / faglighed 
• ”shopping” blandt de erfarne sygeplejersker 
• Sygeplejersker som daglejere (udlån til andre afdelinger) 
• Sygeplejersker som ledere af borgerforløb/fagledelse 
• Fastholdelse af specialuddannede sygeplejersker 

 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 10.12.2018 

Kommentarer: 
Der er ønske om at temaet omkring rekruttering af sygeplejersker også kommer til at 
indeholde fastholdelse af sygeplejersker. 
Desuden tilføjes yderlig 2 temaer til de øvrige: 

• Faglige fællesskaber / klubber 
• Efter- videreuddannelse (og vilkår) / kompetenceudvikling / 

specialuddannelse / forskning 
 
Bestyrelsen har prioriteret følgende: 

• Respekt for fagligheden 
o Mangel på sygeplejersker 
o Nyuddannede på arbejdsmarkedet / parathed 
o Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker 
o Mangel på sygeplejersker betyder mangel på faglig sparring i 

hverdagen 
• Sygeplejersker som daglejere (udlån til andre afdelinger) – dette afsøges 

nærmere via TR 

De øvrige temaer følger senere. 
 
Beslutning: 

• KB har med ovenstående kommentarer vedtaget indstillingen 
 
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 10.12.2018 

3.2 Evaluering af generalforsamlingen 
Indstilling: 

• At KB evaluerer generalforsamlingen afholdt den 30.10.2018 
 
Sagsfremstilling: 
Den 30. oktober 2018 var 183 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark 
samlet på Messe C for at deltage i kredsens årlige generalforsamling.  
 
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 som blev efterfulgt af 18 indlæg fra 
salen. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt beretningen. 
Der var indsendt et oplæg til debat, som blev fremført af en kønspolitisk gruppe fra 
kredsbestyrelsen. Temaet på oplægget tog afsæt i kongressens beslutning om at 
arbejde med ligestilling i organisation, samfund og på arbejdspladserne. Der var en 
god debat om emnet, særligt sygeplejerskers deltidsansættelser og betydningen for 
livslønnen og pensionen. 
 
Efter generalforsamlingens slutning var der lodtrækning af præmier, blandt andet 
hotelophold, mange kurve og fine boggaver. 
 
Kommentarer: 

• En generalforsamling med ikke meget debat, så det kunne være et forslag at 
bestyrelsen selv bringer emner til debat fremadrettet. 

• Kredsbestyrelsen kunne med fordel sidde fordelt blandt øvrige medlemmer 
og skabe mere debat i salen (grupper) 

• Panel giver også medlemmerne mulighed for at se formandskabet 
• Lokalerne i år var bedre end sidste år hvor salen var meget større 
• Andre tilkender at medlemmer havde synes det var en god GF 
• Der har været et par forslag om at bruge IT til at holde GF (forskellige steder i 

kredsen) 
 
Beslutning: 

• KB har evalueret GF med ovenstående kommentarer 
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 

3.3 Lukket punkt 
 
Der vil på mødet være en mundtlig fremlæggelse af punktet. 
Eventuelle gæster/tilhører vil ikke kunne være tilstede i rummet under 
fremlæggelsen.  
 
 
Konklusion:  

• KB har drøftet det lukkede punkt 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 10.12.2018 

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. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet HB dagsorden 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 

3.5 Evaluering af DSR’s næstformandsvalg 
Indstilling: 

• At KB evaluerer processen omkring næstformandsvalget 
 
Sagsfremstilling: 
For at kunne bruge erfaringerne fra næstformandsvalget 2018 til andre 
valg/afstemninger, anmoder Dansk Sygeplejeråd centralt, kredsene, SLS og 
Lederforeningen om at fremsende en evaluering. 
Der vil på mødet være en gennemgang af punkterne i det medfølgende bilag og der 
bliver indsendt en samlet evaluering fra kredsbestyrelsen. 
 
Beslutning: 

• KB har evalueret næstformandsvalget 2018 



 

  
 

Evaluering af Næstformandsvalget 2018 
 
 
Generelt 
 
 
 

Der var generelt meget lidt kritik af tiltagene omkring 
valget. 

Intern information og 
kommunikation om valget 

• Koordinering i 
kommunikationsnetværket 

• Interne nyhedsbreve om 
valget 

 

 
God intern information og kommunikation hele vejen 
igennem (medarbejder) 

Information om opstilling 
• Mail til kongressen med profil 

for næstformænd 
 

fint 

Præsentation af og dialog med 
kandidaterne:  

• Hjemmeside med valgoplæg, 
CV og video 

• Sygeplejersken  
• Flyers og plakater 
• Valgmøder i kredsene 
 

 
 
 
 
 
 
Gode møder, med ordentlighed 
 

Sociale medier 
• Præsentation af kandidater 

og kredsenes valgmøder 
• Livestreamet valgmøde på 

Facebook 
• Facebook-begivenhed med 

afstemningen 
• Video med formandens 

opfordring til at stemme 
• Brug af live-stemmetal i 

kommunikationen 
 

Facebook debatten fungerede rigtig godt 
 
Super man kunne følge stemmeprocenten live 

TR-indsats 
• TR-mail med video-

opfordring fra Grete 
Christensen 

 

Stemmeboksen fungerede også godt – der måtte godt 
have været en koordinering af afstemningsmetoder 
 

Afstemning på hjemmesiden:  
 Mail med link til afstemning 

på nettet (sendt til 
medlemmer med 
mailadresse) 

 Reminder pr. sms og mail 
 Vejledning ift. elektronisk 

afstemning 
 

 
Fint at der blev sendt en sms til de der manglede at 
stemme 

Udformning af brev og 
afstemningsvejledning  
 
 

 



 
 

 

Live-visning af stemmeprocenter på 
hjemmesiden 
 
 
 

Super man kunne følge stemmeprocenten live 

Information om valgresultatet 
• Koordinering mellem DSR-C 

og de valgte næstformænds 
kredse ift. lokal 
presseindsats 

 
 

 

Andre forhold 
 
 
 
 
 

 

Forslag til forbedringer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er svært når man skal starte dagen efter valget 
Der er fortalere for indirekte valg 

 
 
 
Lokale aktiviteter 
Hvilke konkrete aktiviteter var der 
iværksat for at øge kendskabet til 
kandidaterne? 
 
 
 
 
 

 
Valgmøder  
Facebook 
 
 
 
 

Hvilke konkrete aktiviteter var der 
iværksat for at få en høj 
valgdeltagelse? 
 
 
 
 
 

 
Der blev uddelt en del flyers ligesom det blev omtalt på 
alle arrangementer som blev holdt i perioden 

Hvem var involveret i de konkrete 
aktiviteter? 
 
 
 

 
Formandskabet og en del FTR/TR 



 
 

 

Hvad virkede / hvad virkede ikke? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hvem har været involveret i 
evalueringen 

 Medlemmer? 
 TR / FTR / Leder-TR? 
 Medarbejdere i 

kredsen/sekretariatet i LF og 
i SLS? 

 Kredsbestyrelsen / 
bestyrelsen i LF og i SLS? 

 Andre 
 
 
 
 

 
Kredsbestyrelsen 

 
Returneres senest den 3.  januar 2019 til Anni Christensen på ach@dsr.dk 

mailto:ach@dsr.dk


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 

3.6 Kommunikationspolitikker i kreds Syddanmark 
Indstilling: 

• At KB godkender de vedlagte kommunikationspolitikker 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsens arbejdsgruppe omkring kommunikation, har behandlet: 
  

• Kommunikationspolitik for Kreds Syddanmark 
• Kommissorium for Nyhedsbrevet ”Nyt i Syd” 
• Kommissorium for ”Kredsløbet” 
• Kommissorium for hjemmesiden i kreds Syddanmark 
• Kommissorium for kreds Syddanmarks Facebook 

 
Gruppen som består af: 

• Ina Kristensen 
• Mette Jakobsen 
• Gitte Solgård 
• Helle Kruse Hansen 
• John Christiansen 

 
Har udelukkende haft få ændringer til de nuværende politik / kommissorier og 
beder kredsbestyrelsen godkende de vedhæftede politik/kommissorier. 
 
Kommentarer: 
Der kan være behov for en uddybning af hvordan kredsbestyrelsen informerer 
hinanden omkring arbejdet i kredsbestyrelsen. 
Efterfølgende vil kommunikationspolitikken og de enkelte kommissorier blive ét 
samlet dokument 
 
Beslutning: 

• Med ovenstående bemærkning er kredsens kommunikationspolitik godkendt 
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Kommunikationspolitik for Kreds 
Syddanmark 

 
 
 
 

Kommunikationspolitikken for Kreds Syddanmark er et lokalt politisk og administrativt 
redskab. Den tager udgangspunkt i Dansk Sygeplejeråds vision, love og holdningspapirer 
samt den i DSR overordnede kommunikationspolitik. 

 
Dansk Sygeplejeråds vision er at flytte grænser – i organisation, fag og samfund. 
Kommunikation er et middel til at nå dette. 

 
 
Vision for kommunikationen 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark er en betydningsfuld politisk aktør i kredsen 
såvel internt som eksternt. 

 
 
Mål for kommunikationen 
Kommunikationen er et middel til at varetage sygeplejerskernes interesser og at få 
indflydelse på den politiske udvikling og dagsorden. Dens mål er: 

 
 

  At skabe mening, resultater og værdi for medlemmerne og deres arbejdsfelt 
  At synliggøre kredsbestyrelsens politik 
  At være synlige i mediebilledet samt kommunikere på et professionelt niveau i 

offentligheden og med medlemmerne 
  At medvirke til at sætte dagsordenen og skabe debat omkring sundhedspolitik, 

arbejdsmarkedsvilkår og sygeplejefaglighed m.v. 
  At matche udviklingen inden for sundhedsvæsenet 
  At skabe sammenhængskraft og fællesskab for sygeplejerskerne 

 
 
Kommunikations veje 
Kredsen bruger flere komplimenterende veje til kommunikation med medlemmerne. 
 
 Kredsløbet – kredsens lokale blad 
 Facebook 
 Kreds Syddanmarks hjemmeside 
 Nyt i Syd – det elektroniske ”blad” 
 Nyhedsbreve til FTR/TR og medlemmer 

 
Målgruppe for kommunikationen 
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Kreds Syddanmarks kommunikation er rettet mod en række udvalgte interessenter. 
 
 

  Sygeplejersker 
o Alle sygeplejersker i Kreds Syddanmark 
o Udvalgte medlemsgrupper (f.eks. faglige selskaber, seniorerne ) 

 
  Organisationen internt 

o Kredsbestyrelsen 
o Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 

o Sygeplejestuderende medlemmer af SLS 
o Lederforeningen 
o Seniorerne 
 

 
 

  Øvrige interessenter 
o Politikere i regionen og i kommunerne 
o Fagpolitiske organisationer 
o Arbejdsgivere i Kredsens område 
o Relevante embedsmænd 
o Eksperter inden for det sundhedspolitiske område 
o Befolkningen generelt i Kredsen 
o Patientforeninger 

 
 

  Presse 
o Regionale/ lokale medier 
o Relevante fagblade og sundhedsmedier 
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Elektronisk nyhedsbrev ”Nyt i Syd” 
 DSR Kreds Syddanmark  

– kommissorium  

Tager afsæt i Kreds Syddanmark kommunikationspolitik  

Formål: 

• At formidle viden til medlemmerne 
• At orientere medlemmerne om aktiviteter i kredsen 
• At give medlemmerne aktuelle informationer 
• At knytte medlemmerne tættere til DSR Kreds Syddanmark 
• At synliggøre kredsens arbejde 

 

Målgruppe: 

• Sygeplejersker i Kreds Syddanmark, medlemmer af DSR 
• Sygeplejestuderende i Kreds Syddanmark, medlemmer af SLS 
• Eksterne interessenter 

 

Ansvarshavende redaktør: 

• Kredsformanden 
 

Hyppighed og omfang: 

• Udkommer 4 gange årligt 
• Udsendes i perioden mellem to udgivelser af det lokale blad ”Kredsløbet” 

 

Distribution: 

• Medlemmerne modtager nyhedsbrevene til den oplyste e-mail 

Nyhedsbrevet lægges på hjemmesiden, og på Facebook 
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Facebook 
 DSR Kreds Syddanmark  

– kommissorium  

Tager afsæt i Kreds Syddanmark kommunikationspolitik og skal give medlemmerne 
mulighed for at dele opslag, og være i dialog med hinanden og Kreds Syddanmark 

Formål: 

• At formidle viden til medlemmerne 
• At orientere medlemmerne om aktiviteter i kredsen 
• At give medlemmerne aktuelle informationer 
• At knytte medlemmerne tættere til DSR Kreds Syddanmark 
• At synliggøre kredsens arbejde 

Målgruppe: 

• Sygeplejersker i Kreds Syddanmark, medlemmer af DSR 
• Sygeplejestuderende i Kreds Syddanmark, medlemmer af SLS 
• Eksterne interessenter 

Ansvarshavende redaktør: 

• Kredsformanden 

Arbejdsmetode: 

• På hvert KB møde aftales 1-2 emner som kan drøftes på Facebook. Der findes en 
tovholder(e) som vil være med til at initiere debatten, ligesom det forventes at 
hele KB kan deltage i denne  

• Såfremt debatten ikke foregår i en ordentlig tone, vil dette blive fjernes fra siden 
• Der ligges løbende nyheder mm. på Facebook af personalet på kredskontoret 

Evaluering: 

• Løbende intern evaluering af aktualitet og funktionalitet af den lokale 
Facebookside 

• Antal besøgende på siden, samt hvilke sider/artikler der især læses / deles 
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”kredsløbet” 
 DSR Kreds Syddanmark  

– kommissorium  

 

Redaktionsudvalgets arbejde med det lokale blad ”Kredsløbet” tager afsæt i 
kommunikationspolitik for DSR, Kreds Syddanmark. 

Kredsløbet er et medie for alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark 
og finansieres via medlemskontingentet. 

Mål for Kredsløbet: 

• Bladet er et redskab til synliggørelse af kredsbestyrelsens arbejde og politiske 
fokus 

• Medlemmerne skal kunne genkende sig selv og identificere sig med indholdet i 
bladet 

• Sygeplejefaglighed skal synliggøres i bladet og afspejle sygeplejerskers hverdag 
• Bladet er et redskab til at understøtte og synliggøre en fælles kultur i kreds 

Syddanmark. 
• Bladet skal afspejle alsidigheden i kreds Syddanmark 

 

Kredsløbets indhold: 

• Hvert blad indeholder et tema hvor et medlem er inviteret som ressourceperson  
• Indlæg og artikler dækker ikke nødvendigvis Dansk Sygeplejeråds eller kredsens 

synspunkter, men står for forfatterens eget synspunkt 
• Der optages ikke indlæg der er i strid med almene etiske regler 
• Der optages ikke indlæg der har til formål at promovere enkeltpersoner eller 

politiske partier 
• Indlæg der refererer til enkeltpersoner, vil blive forelagt disse med henblik på en 

evt. kommentar i det samme eller det efterfølgende blad 
 

Optagelse af artikler fra medlemmer og andre: 

• Der optages indlæg om forhold, der har relevans for sygeplejerskernes faglige, 
ansættelsesmæssige og organisatoriske forhold samt artikler med sundheds- eller 
samfundspolitiske vinkler 

• Der vil ske en prioritering i forhold til indlæg med samme indhold. 
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• Medlemmerne kontaktes af journalist til udarbejdelse af artikler  
• Alle der henvender sig med artikler, ideer eller lignende, får svar fra 

redaktionsgruppen/den kommunikationsansvarlige 
 

Annoncer/reklamer: 

• Der optages ikke artikler, annoncer eller reklamer, der har et kommercielt 
indhold 

 

Politik for redaktionsgruppens ansvar: 

• Redaktionsgruppen arbejder under ansvar overfor Kredsbestyrelsens politik og 
er forpligtet til at følge dennes politik 

 

Redaktionsgruppens sammensætning og møder: 

• Redaktionsgruppen består af Kredsformanden, en kredsnæstformand, to 
kredsbestyrelsesmedlemmer samt den kommunikationsansvarlige medarbejder. 
Kredsformanden er den ansvarshavende redaktør og formand for 
redaktionsudvalget 

• Et medlem som er ressourceperson på bladets aktuelle tema 
• Ved redaktionsgruppens ordinære møder deltager desuden grafiker / journalist 
• Redaktionsgruppen mødes 4 gange årligt. Varighed af møderne er 2 - 3 timer 
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Hjemmesiden  

 DSR Kreds Syddanmark  
- kommissorium 

Tager afsæt i Kreds Syddanmarks kommunikationspolitik  

Formål: 

• At formidle viden til medlemmerne rettidigt og let tilgængeligt, om relevante 
emner inden for organisation, fag og samfund 

• At synliggøre kredsens politiske og strategiske mål 
 

Målgrupper: 

• Sygeplejersker i Kreds Syddanmark, medlemmer af DSR 
• Sygeplejestuderende i Kreds Syddanmark, medlemmer af DSR 
• Eksterne interessenter (den del der ikke er bag login) 

 

Ansvarshavende redaktør: 

• Kredsformanden 
 

Succeskriterier: 

Hovedvægten lægges på lokale emner, temaer samt problemstillinger o.l.  

 

• At hjemmesiden bliver en naturlig del af medlemmernes hverdag, blandt andet 
ved at informere om overenskomstaftalte aktiviteter og aftaler – herunder:  

o Lokal Løndannelse 
o Andre lokale aftaler (FEA, arbejdstid, TR og AMIR vilkår m.fl.) 

• Kredskontoret anvender hjemmesiden som en naturlig del af den daglige 
kommunikation i forhold til operationalisering af kredsens politikker og 
strategier 

• At formidle nyheder fra kredsbestyrelsesmøderne 
• At formidle information om møder og medlemsaktiviteter 
• At formidle informationer om faglige temaer, arbejdsvilkår og sundhedspolitik 

m.m. 
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• Det er væsentligt, at hjemmesiden: 
o Er let tilgængelig indenfor de rammer, portalen giver. 

 Færrest mulige klik 
 Størst muligt overblik 

o Er attraktiv at søge på 
o Indeholder svar på de spørgsmål, medlemmerne efterspørger 
o Er aktuel i relation til nyhedsstof 
o Omtaler aktuelle historier samtidig med, at de er aktuelle i omverdenen 

 

Evaluering: 

• Løbende intern evaluering af aktualitet og funktionalitet af den lokale 
hjemmeside 

• Antal besøgende på hjemmesiden, samt hvilke sider/artikler der især søges 
 

 

 

 

 

 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 

3.7 Informationer til bestyrelsen 

Indstilling: 
• At KB drøfter bekymringen omkring information til bestyrelsen 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsesmedlemmer Dorte Ruge samt Betina Iroisch Kristensen har indsendt 
følgende notat til drøftelse i bestyrelsen: 
 
Vi har set, der er sendt mail ud omkring en panelgruppe for at inddrage medlemmerne i at 
gøre kredsen endnu bedre. 
  
Det lyder som et rigtig godt initiativ som vi kun kan bakke op om. 
Med den nye måde at arbejde på i KB, har vi fået en bekymring om, vi løbende husker 
informationen hele vejen rundt i KB. Der foregår rigtig mange gode ting i vores nedsatte 
arbejdsgrupper, som vi tænker dette initiativ udspringer fra, det vil vi gerne støtte op om.  
Vi vil gerne undgå at vi når dertil, som nu, at grupperne kommer til at lukke sig om sig selv 
og vi derfor, som KB medlemmer læser om initiativet i en nyhedsmail til alle medlemmer og 
dermed ikke får ejerskab af de initiativer, der igangsættes i KB regi.  
  
Vi ønsker en drøftelse af ovennævnte på KB d. 10.12 
  
Mange hilsner Dorte og Betina 
 
Kommentarer: 
Kredsformanden vil lave et oplæg til det kommende bestyrelsesmøde 
 
Beslutning: 

• KB drøfter punktet igen på et kommende møde 
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3.8 Medlemmers deltagelse på Folkemødet, Bornholm 
Indstilling: 

• At KB drøfter fremsendte forslag 
 
Sagsfremstilling: 
Betina Iroisch Kristensen har indsendt et forslag til kredsbestyrelsen om drøftelse af 
en éndagstur for medlemmer til Folkemødet - arrangeret af DSR. 
LO Fyn har i 2018 arrangeret en bustur for deres medlemmer fra Odense til Allinge.  
Der kan evt. være lille egenbetaling for medlemmerne. 
Link til LO’s arrangement for 2018: https://lofyn.nemtilmeld.dk/1/ 
  
 
 Kommentarer: 
Bestyrelsen synes ideen er god, og da det er noget specielt kan vi godt fravige 
kredsens normale procedure om at det ikke koster noget at deltage. 
Kredsformanden foreslår at egenbetalingen max bliver 500 kr. på deltager. 
 
Beslutning: 

• KB har besluttet at der arbejdes videre med forslaget 

https://lofyn.nemtilmeld.dk/1/


4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 

4.1 Økonomisk råderum til TR 
Indstilling:  

• at KB beslutter, at der afsættes en engangssum svarende til 700.000 kr. af 
formuen målrettet TR’s indsats lokalt på arbejdspladsen. 

Sagsfremstilling: 
Kongressen har besluttet at give involvering af medlemmer og understøttelse af 
handlekraftige fællesskaber større betydning. Kredsbestyrelsen arbejder på flere 
fronter med involvering af organisationsvalgte og forsøger at involvere medlemmer i 
konkrete emner.  
OK-18 med involvering af mange medlemmer på de enkelte arbejdspladser med TR 
som omdrejningspunkt viste sig undervejs i forhandlingen af have en stor styrke. Det 
understøttede fællesskabsfølelsen internt og på tværs af organisationer. Det 
synliggjorde kredsbestyrelsens politiske tilgang til de aktuelle forhandlinger og det 
placerede TR i den centrale lokale rolle. 
Det er vurderingen at sygeplejersker gerne vil involveres, når formålet er tydeligt og 
afgrænset. Det svarer til tidligere erfaringer fra organisationsarbejdet, der er 
undersøgt af bl.a. Jesper Due om ”hverdagsmagere og eliteaktivister”.  
DSR har med de seneste justeringer af lovene jf beslutningerne fra Sammen om DSR 
(DSR’s love § 2. stk. 1.) valgt en aktiverende strategi, der sigter mod at danne 
handlekraftige fællesskaber. 
 
Kredsen får løbende henvendelser fra TR, der søger midler til aktiviteter. Det 
spænder fra udviklingsaktiviteter målrettet TR til afvikling af faglige temamøder 
målrettet grupper af medlemmer og mere organisatoriske medlemsmøder lokalt på 
arbejdspladsen. 
TR´s egen udvikling er tidligere beskrevet i udviklingsretningen og de beslutninger 
KB tidligere har truffet. Hvorfor dette punkt ikke har TR-gruppen som målgruppe. 
 
Formål: 
Give TR mulighed for lokalt at samle medlemmerne om faglige eller organisatoriske 
aktiviteter, med et økonomisk råderum, som TR kan anvende lokalt uden 
forudgående ansøgning. 
 
Hvordan: 
Der afsættes en sum til alle TR områder, hvor FTR bliver omdrejningspunkt for 
anvendelse af midlerne. 
De steder, hvor f.eks. TR har arrangeret faglige aktiviteter er der erfaring for, at der 
etableres et samspil med den lokale ledelse, der bidrager med lokaler, forplejning 
m.v.  
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De områder, der ikke ønsker at bruge midlerne og muligheden skal ikke gøre 
yderligere, men alle får et råderum stillet til rådighed. 
 
Den økonomiske ramme: 
Der afsættes 7500 kr. til:  
 22 kommuner 
         5 sygehusenheder 
         4 Sosu skoler 
  5 uddannelsessteder for sygeplejersker 
Samlet set 36 gange 7500 kr. i grundtilskud = 270.000 kr. 

 
Samtidig afsættes yderligere et tilskud på 30 kr. pr medlem i ovennævnte områder. 
12000 aktive uddannede medlemmer          = 360.000 kr. 

 
Derudover sættes en mindre pulje til områder, der ikke umiddelbart falder indenfor 
de ovennævnte områder, hvor TR efter ansøgning kan få frigjort midler.  
Puljen sættes til 70.000 kr. 
 
Der afsættes ikke midler i denne pulje til de studerende (SLS), hvor der allerede er 
afsat midler. 
Der afsættes ikke midler i denne pulje til seniorområdet, hvor der ligeledes allerede 
er afsat midler. 
 
Samlet set vil der blive hensat 700.000 kr. som kan bruges til ovenstående formål ud 
over det allerede budgetterede. Der er tale om en engangssum, hvor der om seneste 
et år evalueres om initiativet har givet en effekt. 
 
Evaluering: 
Der vil blive gennemført en evaluering ud fra følgende parametre: 

- TR´s oplevelse og brug af muligheden. (de praktiske og 
organisatoriske erfaringer) 

- Økonomisk forbrug 
 

Igangsætning: 
Der laves et notat til FTR (og TR) med beskrivelse af den nye mulighed for at 
iværksætte lokale arbejdsplads relaterede aktiviteter sammen med medlemmerne. 
Der opfordres til samarbejde med ledelsen og f.eks. andre TR områder, hvor man 
kan samles på tværs. 
Der beskrives i ovennævnte notat forudsætninger for frigivelse af midler. 
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Konklusion: 

• Formålet ændres til at være faglige, organisatoriske og/eller fagpolitiske 
aktiviteter 

• Der evalueres efter ½ år 

 
 
 
Beslutning: 

• Med ovenstående rettelser godkender KB indstillingen 
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4.2 Udvidelse af økonomisk til personale 
Indstilling: 

• at KB godkender, at der afsættes 600.000 kr. af formuen til personalekontoen, 
målrettet nyansættelser/introduktion. 

 
Sagsfremstilling: 
Kredsen står foran et generationsskifte på konsulentområdet, hvor der aktuelt skal 
ansættes en ny chefkonsulent for de faglige konsulenter samt mindst en ny faglig 
konsulent. Inden for det næste år eller to, er det forventeligt, at yderligere 
medarbejdere går på pension. 
Den aktuelle baggrund er, at såvel chefkonsulent samt én af de faglige konsulenter 
fratræder til pension. Derudover har kredsen på det seneste ansat én ny faglig 
konsulent i en ledig stilling. Den seneste ansættelse gav administrativt anledning til 
en rokade i arbejdsområderne hos de faglige ud fra det overordnede hensyn, at 
kredsen med de givne ressourcer skal levere den samlet set bedste opgaveløsning. 
Den seneste justering har medført reaktioner fra nogle TR områder, hvor der sker 
skifte af konsulenter, da det påvirker den lokale opgaveløsning og dermed 
rammerne for TR arbejdet. 
Det er sjældent muligt at langtidsplanlægge ændringer i konsulenternes 
arbejdsområder, dels fordi konsulenterne har en måneds opsigelsesvarsel, dels vil en 
ændring i arbejdsområde tage afsæt i hvilke kvalifikationer og mulighed for 
oplæring en nyansat har. 
 
Imidlertid er der i den aktuelle konsulentfratrædelse mulighed for at skabe en 
overgang, da denne er varslet i god tid. 
Det giver mulighed for at ansætte tidligere og dermed skabe mulighed for 
overdragelse af opgaver. 
Økonomien skal derfor bruges til at kredschefen kan iværksætte 
ansættelsesproceduren tidligere og dermed åbne for udvidelse af normeringen i en 
overgangsperiode på op til 3 måneder pr nyansættelse. 
Det ansøgte beløb vil således kunne dække udgiften ved en mere glidende 
overgang/introduktion ved op til 4 stillinger inden for de kommende år. 
 
 
Beslutning: 

• Kredsbestyrelsen godkender indstillingen  
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5.1 FTF/LO 

Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 

 
 
Fusionen mellem FTF og LO kører som planlagt. FTF har senest holdt sin afsluttende 
kongres, der formelt sikrer driften i de sidste måneder og klargør organisationen til 
den endelige fusion pr. 1.1.2019. 
Den sidste den af rejsen mod fusion har givet enkelte udfordringer, da Danske 
Fysioterapeuter (DF) har meddelt, at de udtræder af FH pr. 1.1.2020. Tilsvarende 
overvejelser har Ergoterapeutforeningen. Emnet har ligeledes været drøftet på 
kongressen med DBIO uden at der er truffet en beslutning. 
Det betyder, at konturerne for FH fortsat ændrer sig ligesom det naturligt også får en 
betydning for Sundhedskartellet. Emnet forventes drøftet på det kommende HB - 
møde i december, hvorfor der henvises til HB bilag om emnet. 
 
Den lokale struktur: 
På det overordnede niveau kører fusionen, hvor alle fra 1.1.2019 vil skulle samles om 
det nye formandskab og den nye hovedbestyrelse i FH. 
Den lokale struktur er fortsat i proces og har en overgangsperiode på 2 år fra 
1.1.2019. Det betyder, at der er givet 2 år til at finde mulige løsninger lokalt for en 
organisering. 
Procesmæssigt har DSR lavet en intern følgegruppe, hvor kredsformanden sidder 
med. Fokus er at dele erfaringer på tværs af kredse og give inspiration til det videre 
arbejde. 
I FH samles de nuværende 35 sektorformænd og 5 regionsformænd i et nyt 
formandsforum, der dels står for den daglige opgaveløsning lokalt dels samler 
inspiration. Derudover nedsættes i FH en styregruppe/arbejdsgruppe med de 5 
regionsformænd fra FTF og et antal sektorformænd. 
FH har åbnet for at de lokale geografiske områder kan får procesbistand til at 
igangsætte lokale aktiviteter, hvor emnet kommer til debat. 
Konkret i Syddanmark har processen været i gang i længere tid og aktuelt er FTF´s 
regionsformand inviteret til dialogmøde i flere sektorer for at drøfte det 
fremadrettede samarbejde, indsatsområder og organisering. 
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FTF arbejder med at involvering af FTF´s organisationer kommer i spil, så de enkelte 
organisationer bliver en del af processen mod den lokale organisering. 
Der er mange muligheder, men også udfordringer i horisonten. En udfordring, der 
kan komme, er finansiering af den lokale struktur og opgaveløsning. DSR og FTF har 
besluttet, at der ikke skal anvendes flere midler ved etablering af FH. 
Det lukker imidlertid ikke for lokale beslutninger i at opkræve lokalkontingent fra de 
enkelte organisationer lokalt. Der er forskellige traditioner i FTF og LO.  
Der gives en kort status på mødet med sigte på 
 Konsekvenser ved DF udmeldelse 
 Økonomiske overvejelser ved lokalkontingent 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.2 Pjecer 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Kreds Syddanmark har i løbet af efteråret udgivet 2 pjecer som omdeles til 
medlemmerne. 

1. Det sygeplejefaglige ansvar i kommunerne 
Pjecen er lavet i en lommeversion og beskriver det sygeplejefaglige ansvar 
omkring -lederen, sygeplejersken, delegation, dokumentation, hvordan du 
siger fra samt nyttige links. Pjecen er trykt, men kan også findes på kredsens 
hjemmesiden under løn og arbejdsvilkår. 
Der er omdelt eksemplar til KB 
 

2. Førstehjælp til første job 
Denne lille folder indeholder 10 gode råd til forberedelse af en 
ansættelsessamtale. Pjecen udleveres til ”næste færdig sygeplejerske” 
besøgende på skolerne, men kan med fordel bruges også af ikke nyuddannede 
sygeplejersker til ansættelsessamtaler.  
Der er omdelt eksemplar til KB 

 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.3 Status på fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Baggrund 
Regeringen iværksatte før sommerferien en kortlægning af kommuner og regioners 
aktuelle udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og 
ældreområdet.  
Kortlægningen skal afdække følgende: 

1. Overblik over social – og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner 
og regioner. 

2. Overblik over uddannelserne til SOSU-uddannelserne og sygeplejerske 
3. Afdækning af årsager til og løsninger på rekrutteringsudfordringer 

  
Kortlægningen er forankret i en tværministeriel arbejdsgruppe (Sundheds- og 
Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og 
Uddannelses- og Forskningsministeriet). 
  
Regeringen har hyret Rambøll med henblik på afdækning af årsager og løsninger på 
rekrutteringsudfordringerne. 
  
Den endelige rapport forventes at bestå af dels en datamæssig kortlægning 
udarbejdet af den tværministerielle arbejdsgruppe og dels en deep dive-kortlægning 
udarbejdet af Rambøll. 
  
Regeringen nedsatte en følgegruppe med deltagelse af DSR, FOA, KL, Danske 
Regioner, Danske SOSU-skoler, Danske Professionshøjskoler, Dansk Industri, 
Danske Erhverv og KA Pleje. OTS og STH har deltaget som repræsentanter for DSR. 
I forbindelse med kortlægningen har der været nedsat en intern følgegruppe i 
Kvæsthuset med repræsentanter fra Analyse, Politisk Sekretariat, Kommunikation og 
Forhandling.  
  
Den eksterne følgegruppe og input fra DSR 
Den 7. september  blev der holdt første møde i den eksterne følgegruppe, hvor 
gruppen blev præsenteret for Rambølls foreløbige hypoteser om årsager til 
rekrutteringsudfordringer. Forud for mødet havde gruppen modtaget en 
datamæssig kortlægning af social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i 
kommuner og regioner. Rambølls overordnede hypoteser var: 
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1) At rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker er udfordret af  
a. Det fysisk arbejdsmiljø 
b. Det psykiske arbejdsmiljø 
c. Strukturelle udfordringer 
d. Hyppig brug af deltidsansættelser 

  
2) Frafald på sygeplejerskeuddannelsen kan skyldes 

a. Faglige udfordringer 
b. Omtalen af dårlige arbejdsvilkår i medierne 
c. De studerendes dårlige oplevelser i den kliniske del af uddannelsen 
d. For få praktikpladser 

  
DSR fremsendte efterfølgende bemærkninger til henholdsvis den datamæssige 
kortlægning og Rambølls hypoteser. Flere af DSR´s input er medtaget i den 
efterfølgende revision af kortlægningen og hypoteserne.  
  
Den 9. oktober blev der holdt 2. møde i den eksterne følgegruppe, hvor gruppen blev 
præsenteret for Rambølls foreløbige konklusioner på deres deep dives undersøgelser 
i tre regioner, Region Hovedstaden, Region Nord og Region Syd og ni kommuner, 
Københavns Kommune, Holbæk Kommune, Næstved Kommune, Aalborg 
Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Esbjerg Kommune, Varde 
Kommune og Kerteminde Kommune. Der er foretaget interview af såvel ledere, som 
medarbejderrepræsentanter (FTR) og uddannelsesinstitutioner. De vigtigste, 
foreløbige konklusioner fra Rambøll er: 
  
1) For sygeplejerskeuddannelsen er de foreløbige hovedkonklusioner at 

a. Rekruttering ikke er en udfordring 
b. Frafaldsniveauet er overordnet set ikke højere end det samlede frafald 

for øvrige professionsbacheloruddannelser. Der kan dog sættes ind 
med mere viden om uddannelsen før uddannelsesudvalget. 

c. Der er størst risiko for frafald i praktik og mellem praktik- og 
teoriperioderne. Der er potentiale for at arbejde med at højne kvaliteten 
af praktikforløbene, bl.a. gennem styrket klinisk vejledning, for dermed 
at reducere frafaldet. 
  

2) Ved rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i kommunerne er de foreløbige 
hovedkonklusioner at 

a. Der er pt. Ikke rekrutteringsudfordringer ift. sygeplejersker på nær i 
Københavns Kommune. De øvrige kommuner, som er indgået i 
undersøgelsen forventer en stigende efterspørgsel. 

b. Der ses begyndende udfordringer med rekruttering i aften- og 
nattevagtsstillinger og midlertidige stillinger/barselsvikariater. 
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c. Der kan arbejdes med tiltag med henblik på at reducere behovet for 
sygeplejersker: velfærdsteknologi, delegering af opgaver, øget brug af 
sygeplejeklinikker, optimering og effektivisering af den løbende drift 
samt forebyggelse og rehabilitering. 
  

3) Ved rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i regioner er de foreløbige 
hovedkonklusioner at 

a. Region Hovedstaden er udfordret ift. at rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft. I region Nord og Syd opleves der aktuelt ikke så store 
udfordringer i forhold til at rekruttere sygeplejersker. Der forventes 
dog mangel på sigt. 

b. Der arbejdes strategisk med at styrke fastholdelsen. Der ses tiltag ift. 
arbejdsmiljø, fagligheden og medarbejdernes faglige udvikling, 
sygeplejerskefagets image (employer branding) og ledelse 
  

Der tages forbehold for, at der i den endelige rapport kan fremgå andre 
hovedkonklusioner end ovenstående. 
  
DSR har efter 2. følgegruppemøde indsendt bemærkninger til det reviderede udkast 
af den datamæssige kortlægning. 
  
Udover deltagelse i møder i den eksterne følgegruppe, har DSR deltaget i 
eksplorative interview om uddannelse og arbejdsmiljø, herunder også interview med 
SLS-formand og et fokusgruppe interview sammen med FOA. 
  
  
Afrapportering og endelig rapport 
Rambøll har i denne uge (43) sendt deres endelige rapport til den tværministerielle 
arbejdsgruppe.  
  
Den tværministerielle arbejdsgruppes endelige samlede rapport skal sendes til 
regeringen/folketinget primo november.  
  
Vi forventer ikke, at den eksterne følgegruppe får fremlagt den endelige rapport 
inden denne sendes til folketinget. Vi rundsender den endelige rapport, når vi 
modtager den. Vi fortsætter arbejdet med at varetage sygeplejerskernes interesser, 
både via lobby over for relevante politikere og via ekstern kommunikation, hvor det 
er muligt. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
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5.4 Borgmestermøder 

Indstilling:  
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Formandskabet i kreds Syddanmark har igennem kredsens levetid oparbejdet en 
tradition for at invitere til et møde med borgmesteren og de af borgmesteren valgte 
udvalgsformænd og ledelsesrepræsentanter. 
Der er gennemført sådanne møder 3 gange og aktuelt er formandskabet ved at 
planlægge den 4. Runde. 
Formålet med den politiske dialog er at positionere DSR og kredsen som en aktiv 
medspiller i udvikling af velfærd og sundhedsvæsenet i Syddanmark, hvor vi 
bringer de muligheder og udfordringer vi ser i spil og lytter til kommunernes bud. 
Ved de tidligere møder har der med afsæt i kommunalreformen været sat fokus på at 
uddanne og ansætte flere sygeplejersker i kommunerne, behov for at udvikle og 
forbedre indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme samt generelt at udvide 
sygeplejerskers kompetencer. 
Ved de kommende møder vil afsæt være den kommende reform af sundhedsvæsenet 
samt en kombination af tidligere emner. Nu er det lykkedes at udvide 
dimensionering af sygeplejersker og et naturligligt fokus vil være kliniske vejledere 
og vilkår under uddannelse. Derudover at dele ideer til yderligere rekruttering og 
fastholdelse af sygeplejersker. Indirekte handler det også om sygeplejerskers vilkår. 
Specialuddannelse, sundhedsplejersker og APN-uddannelse vil ligeledes blive bragt 
i spil. 
Fra kredsen side er kredsnæstformand, FTR samt kredsformand part i mødet og 
borgmesteren sætter holdet på kommunens side. 
Derudover forsøges at planlægge formøde med den ledende sygeplejerske som 
formøde alle steder. 
FTR er orienteret og opfordret til at bringe relevante emner ind i kredsen dog med 
det oplæg, at møderne ikke bruges til konkret sagsbehandling. 
 
Møderne var under overvejelse i efteråret, men er blevet udsat dels på grund af det 
manglende udspil vedr. sundhedsreformen dels med afsæt i HB’s fokus på at der 
først på vinteren skal holdes en stribe møder om normering og kompetencer. 
Særligt det sidste vil kunne kombineres med formødet forud for 
borgmestermøderne. 
 
Det forventes møderne afvikles i første halvdel af 2019. 
Samlet vil der skulle afvikles 26 møder, hvor Odense vil være 4-5 med diverse 
Rådmænd. Dertil tilsvarende antal formøder. 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 10.12.2018 

Beslutning: 
• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den  10.12.2018 

5.5 Optagelser af samtaler 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Under sagsbehandling er en af kredsens konsulenter ved en tilfældighed blevet 
bekendt med at et medlem og vedkomnes ægtefælle optager samtaler med personer 
som er involveret i medlemmets sagsbehandling. Dette er sket uden at de 
implicerede personer har været vidne om det / givet accept af optagelserne. 
 
Det forholder sig sådant at det jf. højesteretsdom fra 1972 ikke er tilladt at optage 
offentlige myndigheder uden deres viden og accept (Folketingets ombudsmand FOB 
05.578).  
Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark har overfor medlemmet tilkendegivet at 
man ikke finder det acceptabelt og ikke kan deltage som bisidder i situationer hvor 
sådant foregår. 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 

5.6 Fælles indsats i DSR for gode normeringer 

Indstillinger: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Under OK18 forhandlingerne og forberedelser til en eventuel konflikt var der mellem 
DSR og arbejdsgiverne forhandlinger om nødberedskaber. Under disse 
forhandlinger blev det klart at en stor del af arbejdspladserne ikke havde 
normeringer til at kunne opretholde et nødberedskab. Denne viden har DSR 
efterfølgende besluttet at gøre en indsats for at synliggøre og medvirke til at ændre. 
Der er derfor lavet en ”her og nu” indsats samt en længerevarende indsats i DSR – se 
bilag 5.6.1. 
Tidsrammen for ”her og nu” indsatsen er sat til 7.1.2019 – 8.2.2019. På det kommende 
hovedbestyrelsesmøde vil det blive drøftet om denne tidsramme kan flyttes. 
 
I kreds Syddanmark er der foreløbig planlagt følgende aktiviteter: 
 

• Formandskabet vil tage drøftelser om problematikken i forbindelse med 
borgmestermøderne først i 2019. Til disse møder inviteres FTR som en 
naturlig part ligesom den lokale kredsnæstformand samt evt. 
kredsformanden vil deltage 
 

• Evt. på et kvartalsmøde med oplæg til hvordan TR lokalt kan arbejde videre 
med problematikken via MED 

 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018  

5.7 Årshjul for KB 2019 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der har i forbindelse med kredsformandens valg til bestyrelsen i DSA været 
nødvendigt at flytte KB mødet den 9.12.2019 til den 10.12.2019. 
Der er vedhæftet et nyt årshjul, ligesom der bliver rettet på kongresforum. 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
 



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018  

6.1 Henvendelser 
Der har været en del medlemmer som har tilmeldt sig panelet som skal deltage i 
debat med TR på kvartalsmøder. 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Normeringer / sammen om DSR – den fælles aktivitet i DSR 
• Midler til lokale aktiviteter 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 10.12.2019 
 

8. Eventuelt 
Intet  



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018 
 

9. Punkter til senere dagsorden 
• Intern information / kommunikation i KB 
• Folkemødet på Bornholm 
• Sundhedsreformen  



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat den 10.12.2018  

10. Evaluering af mødet 
• Vi skal drøfte om det giver mening at sidde i mindre grupper, da man ikke 

sidder godt (sidder med siden og ryggen til en del af de øvrige deltagere) 
o Det er meget givtigt for særlig de nye bestyrelsesmedlemmer 
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