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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 
 

1. Mødets åbning 
Kredsformand John Christiansen åbner det virtuelle møde med en orientering om at 
de kommende møder formentlig også vil være virtuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 
 

2. Dagsorden 
Godkendt  
 

 

2.1 Referat 
Godkendelse af referat fra den 28.9.2020 
 
Godkendt  
 
 
 

https://dsr.dk/sites/default/files/197/referat_fra_kb_moede_28_september_2020.pdf


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 

3.1 Evaluering og opfølgning på GF 
Indstilling: 

• At KB evaluerer den virtuelle generalforsamling 
 
Sagsfremstilling: 
Den 22. oktober 2020 deltog 96 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kreds 
Syddanmark i kredsens første virtuelle generalforsamling. Der var over 200 tilmeldte 
og det kan således konstateres at en del valgte ikke at logge sig på. 
Grundet Corona situationen var det ikke muligt at mødes fysisk og have det 
sædvanlige sociale samvær med fælles spisning mm. 
Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med velkomst af John Christiansen og en 
hilsen fra Grete Christensen, hvorefter man overgik til dagsorden. 
 Dirigent Karina Skovgaard Jørgensen, sektorformand HK Midt (Fyn), styrede efter 
valget generalforsamlingen gennem aftenen. 
 
Efter den mundtlige beretning af John Christiansen, var det muligt for medlemmerne 
at komme med indlæg og drøftelser til denne. Da der ikke var nogle kommentarer til 
beretningen, blev denne godkendt. 
Der var ikke nogen indkomne forslag til behandling. 
  
Efter generalforsamlingens slutning var der lodtrækning blandt deltagerne på web, 
af tre weekendophold på Kolding Fjord. 
 
Der har efterfølgende på kredskontoret været en evalueringen af 
generalforsamlingens forløb og læring i forhold denne første virtuelle afvikling. 
 
Det er vigtigt at få samlet erfaringer fra denne GF, da det er første gang alle kredse 
afvikler en virtuel. På selve aftenen var der flere tilkendegivelse, der faldt som korte 
skrevne bemærkninger. Nogle tilkendegav det var en god mulighed for at være med 
og andre at de ikke håber det gentager sig. 
 
Det kan også være vigtigt at få samlet op på den mere praktiske del af GF. Der er 
lavet en relativ stor indsats med at reklamere for at GF blev virtuel. Der er sendt 
vejledninger ud på mail flere gange undervejs og givet mulighed for teknisk support 
på selve dagen både forud og undervejs. 
Især var oplevelsen at flere ikke havde fået læst vejledningen om, hvordan den mere 
praktiske afvikling var. Måske kan det også forklare at der ikke var så mange 
tilkendegivelser. 
Omvendt var der mange der skrev i kommentarfeltet og ingen skrev, at de havde 
behov for hjælp. 50% dukkede ikke op i det virtuelle og ingen tog ordet, mens al 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 

dialog foregik skriftligt. Det er naturligvis en overvejelse værd, hvis der i det 
virtuelle rum mere sker en envejs-kommunikation fremfor en mere naturlig dialog 
mellem deltagerne bredt. Særligt denne del skal der arbejdes med såfremt, der skal 
afvikles virtuelt igen eller arbejdes med en kombinationsmodel. 
 
I formandskabet er der overvejet flere tiltag efterfølgende fx en virtuel præsentation 
af formandskab og bestyrelse, der kunne være afspillet forud. Ligeledes kunne nogle 
af de fortællinger, der er givet i den skriftlige beretning være filmet og brugt som 
input undervejs. 
 
 
 
Kommentarer: 

• Meget kort GF og med få indlæg 
• Vi skal måske starte GF på en anden måde, ved at guide medlemmerne til at 

bruge systemet 
• På grund af forsinkelser skal der være længere pause til at få ordet 
• Dejligt man ikke kunne se chatten 
• Gerne indlæg og kommentarer fra KNF 
• Kan vi evt. lave en kombination af fysisk fremmøde og virtuelt møde ved 

senere generalforsamlinger 
• Kunne vi bruge den mulighed der ligger i brug af virtuelle rum? 
• Skulle vi undersøge hvorfor så mange var tilmeldte i forhold til det antal det 

deltog? 
 
 
Beslutning: 

• KB har evalueret den virtuelle generalforsamling 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 

3.2 OK21 

Indstilling: 

• At KB drøfter status på OK21 
 

Sagsfremstilling: 
Med afsæt i sagsfremstillingen i HB-dagsorden drøftes status på OK21  
 
Derudover gives en indledende status på den lokal forberedelse af OK-21 herunder 
orientering om overvejelse med etablering af samarbejde med SHK og andre grupper 
på det offentlige område forud for OK-21 for at styrke samspillet lokalt. 
 
Det kan konstateres at der vanen tro forud for OK-forhandlinger sker et forsøg med 
påvirkning af forhandlingsvejen. Det kommer naturligvis fra de faglige 
organisationerne, der synliggør medlemmers forventninger og aktuelt fra DI, der 
maner til løntilbageholdenhed i det offentlige. 
 
På Facebook kan det konstateres at der er megen aktivitet i relation til OK-21 særligt i 
en gruppe ”sygeplejersker er mere værd” sker der en række interessante tiltag. Det 
spændende bliver at følge, hvordan græsrodsbevægelsen kan påvirke offentligheden. 
Aktuelt tyder det på at energien bruges internt i gruppen med mange meldinger på 
kryds og tværs og ikke altid faktuelt rigtigt. Imidlertid er det godt at der foregår 
sådanne initiativer, da de overordnet understøtter mobiliseringen. 
 
 
Kommentarer: 

• Helle Kruse Hansen fortæller om det praktiske arbejde med konflikt ABC, 
medlemsregistrering og afsøgning af konfliktområder 

 
Beslutning: 

• KB har drøftet status på OK21 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 

3.2.1 OK21 fortroligt punkt 
Da dette punkt er fortroligt, vil det blive fremlagt mundtligt på mødet. 
 
Der henvises til evt. HB-bilag, der er udsendt til HB. Bilagene vil være fortrolige og 
derfor kodet med den vanlige adgangskode. 
 
Kommentarer: 
John Christiansen fortæller om status på OK21 i forhold til det fortrolige indhold. 
Hvorefter kommer KB med input. 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 

3.3 FH-struktur 
Indstilling:  

• At kredsbestyrelsen drøfter og beslutter deltagelse til de stiftende 
repræsentantskabsmøder 

• At kredsbestyrelsen tager arbejdet med FH-kommuneudvalg og FH-
regionsudvalg til efterretning. 

 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har løbende og ved de seneste møder fået fremlagt en status på 
arbejdet med etablering af lokalestrukturen for de 5 kommende FH-sektioner i vores 
område. 
 
Der foregår i skrivende stund et intenst arbejde med at få det formelle grundlag for 
de 5 nye sektioner på plads, så de kan nedsættes senest i starten af december. Hele 
formandskabet deltager i dette arbejde, hvor kredsformanden som FTF-
regionsformand har en særlig rolle i denne fase året ud. 
 
Der er fortsat mange ubekendte faktorer, da hele vedtægtsgrundlaget er ved at blive 
udarbejdet i hver enkelt enhed samtidig med at FTF er ved at planlægge sin 
nedlæggelse (og LO sektionerne tilsvarende).  
 
Der begynder at tegne sig et billede at, at det stiftende repræsentantskabsmøde 
kommer til at handle om etablering af FH-sektionen med de formelle rammer, der 
skal være på plads herunder valg af formand og evt. næstformand samt fastsættelse 
af økonomi. 
Derudover vil der blive lagt rammer for etablering af FH-kommuneudvalg (hvor der 
bliver flere i hver sektion) samt FH-regionsudvalg, hvor der skal være ét på tværs af 
alle 5 sektioner. I skrivende stund forsøger FTF at styre etableringen af FH-
regionsudvalget ved at have overtaget opgaven med at formulere grundlaget for 
dette. 
 
Vedr. økonomi henvises til KB dagsorden under økonomi. 
 
KB´s rolle i den kommende periode bliver at kunne deltage til de stiftende 
repræsentantskaber i et eller andet omfang. Aktuelt tyder det på at der deltager 2 fra 
hver organisation og x- antal yderligere pr. x-hundrede medlemmer – og dette kan 
naturligvis og vil forventeligt blive forstyrret af covid 19, hvorfor vi også overvejer 
fremmøde med ”kohale”afstemning, der er vægtet afstemning ud fra medlemstal. 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
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Uanset har vi behov for at der er nogle klar i de enkelte opstillingskredse, der evt. 
kan deltage i de stiftende møder, der vil foregå om aftenen. 
 
Aktuelt forventes: 
 
 FH-Sydvest  30.11 
 FH-Sønderjylland 3.12 
 FH-Sydfyn  1.12 
 FH-Fyn   2.12 
 FH-Trekanten  ??? 
 
Der gives på mødet en kort mundtlig status om arbejdet herunder om de 
udfordringer, der arbejdes med. 
 
Hvis KB deltager ved de stiftende repræsentantskaber, betales transport samt 
afregnes efter samme model som ved arbejde i arbejdsgrupper. 
 
Kommentarer: 

•  Der efterspørges principper for opstilling, deltagelse og forberedelse. Dette  
kommer der efterfølgende orientering om til de der ønsker at opstille   

• Der sendes en mail til KB hvor man kan tilkendegive om man ønsker at 
deltage i repræsentantskaberne 

 
 
Beslutning: 

• Kredsbestyrelsen har drøftet og besluttet deltagelse til de stiftende 
repræsentantskabsmøder 

• Kredsbestyrelsen tager arbejdet med FH-kommuneudvalg og FH-
regionsudvalg til efterretning. 
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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: 

• Formandskabet har fået input til de ønskede punkter 



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 

4.1 FH lokalstruktur finansiering  
Indstilling:  

• At KB tager orienteringen om finansiering af FH lokalstruktur til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Forud for Generalforsamlingen skulle KB beslutte budget for 2021 og overslagsårene 
22 og 23. 
I budgettet for 2021 er der afsat 600.000 kr. til FH-lokalstrukturen ud fra et 
forsigtighedsprincip om at der skal kunne betales det maksimale lokalkontingent i 
hver sektion svarende til 35 kr. pr medlem. 
 
Efterfølgende har HB haft sin drøftelse af hvorledes finansieringen af lokalstrukturen 
skulle finde sted på tværs af landet med de lokale forskelle, der ses i lokalstrukturen. 
HB har nu besluttet, at der sker en tværgående solidarisk finansiering, så 
grundbeløbet på 19 kr. pr medlem finansieres fra DSR centralt og beløb derudover 
op til de 35 kr. fordeles mellem de enkelte kredse efter en solidarisk fordeling, så alle 
kommer til at betale samme beløb pr medlem. 
 
Hvis man lokalt i kredsene beslutter at bruge midler ud over de 35 kr. pr medlem fx 
til særlige aktiviteter, skal dette finansieres af kredsen selv. 
 
Lokalkontingentet i de enkelte FH-sektioner besluttes først ved de stiftende 
repræsentantskabsmøder, hvorfor den samlede økonomi ikke er kendt, men aktuelt 
bliver udgiften noget mindre end det budgetterede. 
 
Der er så andre ubekendte, der fx handler om hvor mange pladser DSR vil kunne få i 
sektionen, kommune udvalg og regionsudvalg. 
I skrivende stund vil der være 1 plads til DSR i hver sektion, der besættes af 
formandskabet. 1 plads i regionsudvalget (under dette udvalg vil der være mindst 2 
stående udvalg målrettet RAR og uddannelsesområdet, hvor formandskabet også vil 
få sin plads), der besættes af formandskabet og 1-flere pladser i FH-
kommuneudvalgene, der kunne besættes af KB. 
 
Honorar for deltagelse i FH-sektionerne.  
I nogle af de nuværende LO-sektioner betales honorar til formandsposten og evt. 
også til udvalgsformænd. Dette er der ikke tradition for i FTF. 
Hvis der fortsat betales til konkrete poster og hvis dette tilfalder en fra 
formandskabet, skal dette kr. for kr. afleveres til fællesskab i DSR. Her kunne en 
drøftelse være om midlerne skal tilgå kredsens økonomi fremfor DSR centralt. 
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Kommentarer: 
• Der bliver spurgt ind til økonomien i FH-bestyrelserne 

 
 
 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
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5.1 Regions- og kommunalvalg 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
2021 er valgår til kommunal og regionsrådsvalg. 
Der er behov for de indledende overvejelser til hvordan DSR Kreds Syddanmark kan 
involvere sig i de kommende valg for at få markeret og påvirket via mærkesager. 
Da 2021 ligeledes er OK år vil det være naturligt at opstarte med det politiske arbejde 
allerede tidligt på året. 
 
Formandskabet mærker allerede det kommende valgår ved at der har været de første 
politiske kontakter fra spidskandidater fra 2 partier, der har ønsket en dialog. Det 
forventes at flere følger efter. 
Det er aktuelt forventning, at kredsen er udfarende ift. alle partier både i regionen og 
i kommunerne. 
 
I kommunerne kan det også noteres, at flere af de Syddanske kommuners siddende 
borgmestre har annonceret at de ikke genopstiller. Det giver mulighed for at skabe 
nye relationer undervejs og efter valget, hvor afsættet naturligvis er et partipolitisk 
uafhængigt DSR med stærke politiske holdninger til bl.a. sundhedspolitik. 
 
Med etablering af FH-sektioner sidst på året kommer der ligeledes en ny ramme at 
udøve politisk indflydelse via. Aktuelt er der kendskab til at der fx i Sydvest og 
Sønderjylland er afsat mellem 300.000 og 500.000 kr. til valgaktiviteter (ikke-
partistøtte), hvilket forventes udmøntet bl.a. via FH-kommunegrupperne. Det giver 
en ny mulighed for også KB til at arbejde politisk på tværs af forbund og lokalt i 
kommuner. 
 
Tilsvarende forventes FH-regionsudvalget at blive omdrejningspunkt for 
valgaktiviteter målrettet det regionale område. 
 
Emnet vil senest i starten af 2021 blive sat på til drøftelse på KB mødet, men det er 
vigtigt allerede nu at starte de indledende drøftelser og sætte fokus på mulighed for 
involvering fx via FH-kommuneudvalgene. 
 
Beslutning: 

• KB har taget orienteringen til efterretning 
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6.1 henvendelser 
Intet  
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Evaluering af GF 
• Status FH  
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Dagsorden den 3.11.2020 
 

8. Eventuelt 
• World Pride 2021 – hvad vil DSR opnå med deltagelse i dette, i forhold til 

kerneopgaven? 
o Line Gessø – fagbevægelsen er for dårlig 

 til at varetage området, og ved ikke om det skal ligge i DSR eller 
SHK/FH 
 

• Arbejdsmiljø – der er kommet en ny bekendtgørelse som kan bruges som 
arbejdsværktøj https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406 
 

• Status på covid-19 i forhold til beredskab, smittede kolleger og podning af 
personale? 

o Et stort punkt som sættes på til det kommende KB møde  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Arbejdsmiljø (den 7/12) 
• Efter- videreuddannelse af sygeplejersker (den 7/12) 
• OK21 (fast punkt) 
• Sexisme 
• Covid-19 
• Kommunikation fremadrettet (først i 2021) 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden den 3.11.2020 

10. Evaluering af mødet 
• Når først alle er kommet på Teams fungerer det, men træls ikke at kunne 

mødes fysisk. 
• Der er noget i Teams som er underligt – der samles op på det 
• Pauserne er for korte 
• Kan der åbnes op for møderne et kvarter tidligere hvor man kan snik snakke 

og få afklaret om der er tekniske problemer 
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