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Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
referat 5.3.2018 
 

1. Mødets åbning 
John Christiansen åbner mødet med en orientering om at der i dag udsendes konfliktvarsel 
på statens område, det kommunale område samt det regionale område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 
 

2. Dagsorden 
Godkendt  
 

 

2.1 Referat 
Godkendt  
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
referat 5.3.2018 

3.1 DSR’s kongres 2018 
I perioden fra 14. maj til 17. maj 2018 holder Dansk Sygeplejeråd ordinær kongres på 
Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 
 
Kongressen har 2018 statementet:  

    STOLT. STÆRK. SAMMEN 
     SYGEPLEJERSKE  
 
Og tre temaer: 

• Nye roller 
o Hvilke roller får sygeplejerskerne i fremtidens sundhedsvæsen? 

• Handlekraftige fællesskaber 
o Fællesskabsarenaer 

• Arbejdsliv og arbejdsmiljø 
o Hvad skal der til for at det enkelte medlem og dennes leder i højere 

grad kan bruge den aktuelle viden om arbejdsliv og arbejdsmiljø på de 
enkelte arbejdspladser? 

o Hvilke aktiviteter kan DSR, KB, TR samt AMiR tage til forbedring af 
arbejdsmiljøet på de enkelte afdelinger, enheder, arbejdspladser? 

 
Materialet til kongressen vil løbende lagt på nedenstående side 
https://dsr.dk/kongresforum/kongres-2018  
 
På denne side er også en oversigt over forskellige datoer i forbindelse med 
kongressen, bland deadline for indsendelse af kongresforslag.  
 
Under bestyrelsens behandling af kongres 2018 er tre underpunkter: 

3.1.1 - Gæster på DSR’s ordinære kongres 2018 
3.1.2 - kongresforslag fra Kreds Syddanmark 
3.1.3 - KB suppleanters frikøb til kongres 2018 

Disse behandles som særskilte punkter. 
 

https://dsr.dk/kongresforum/kongres-2018


3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
referat 5.3.2018 

3.1.1 Gæster til DSR’s ordinære kongres 2018 
Indstilling: 

• At KB drøfter indkommet forslag omkring gæster op kongressen 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen vedtog på KB møde den 25. januar 2016 nedenstående som en 
beslutning der kunne videreføres ved hver ordinære kongres: 
 
Kredsen inviterer pr. tradition gerne medlemmer og TR med som gæster til kongressen.  
Det foreslås at der i år gives mulighed for 20 medlemmer (10 TR og 10 øvrige medl.) at få tabt 
arbejdsfortjeneste for 1 dag, samt billigste offentlige transport betalt  
(Den forventede udgift er 60.000 kr.). 
 
Kredsbestyrelsesmedlem Andreas Lund Andersen har indsendt forslag om at 
ovenstående antal (20 medlemmer) ændres til 50 medlemmer jævnfør Dansk 
Sygeplejeråds nye formålsparagraf om at interessevaretagelsen sker i tæt samspil 
med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og 
forpligtende fællesskaber (§ 1. stk. 2). 
 
 
Til orientering vil udgiften til 20 medlemmer i dag også være ca. 60.000 kr. og 
udgiften til 50 medlemmer ca. 150.000 kr. 
 
Kredsen har 5. februar via Facebook og hjemmeside gjort opmærksom på dette 
tilbud, og der er på nuværende tidspunkt 14 tilmeldte (heraf 1. suppleant til 
kredsbestyrelsen). 
 
 
Kommentarer: 
Bestyrelsen drøfter signalværdien i at sætte antallet af inviterede op, eller om antallet 
skal sættes i forhold til hvad der har været af tilmeldinger tidligere.  
Det skal fremadrettet ikke være fordelt på 10 TR og 10 medlemmer, men 20 i alt. 
På er kommende KB møde skal en formel invitation drøftes. 
 
Beslutning: 

• KB fastholder at der inviteres 20 medlemmer 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
referat 5.3.2018 

3.1.2 Kongresforslag 
Kredsbestyrelsen har indsendt 10 forslag til forelæggelse på kredsbestyrelsesmødet 
og senere til kongressens behandling. 
 
Disse er blevet præsenteret mødet og vil blive vedlagt en Doodle hvor hver enkelt KB 
medlem har mulighed for at tilkendegive hvilke forslag de vil gerne være medstillere 
på. Forslagene skal indsendes til DSR-c senest den 15. marts 2018, hvorfor 
tilkendegivelserne på Doodle skal være afsluttet den 14. marts kl. 12.00. 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 

3.1 KB suppleanters frikøb til kongres 2018 
Indstilling: 

• At KB beslutter en dags frikøb af suppleanter til deltagelse i kongres 2018  
 
Sagsfremstilling: 
Formandskabet stiller forslag om at samtlige suppleanter til kredsbestyrelsen får 
mulighed for at kunne få tabt arbejdsfortjeneste samt transportgodtgørelse en dag, til 
den ordinære kongres 14 – 17 maj 2018.  
Formålet er at give alle suppleanter mulighed for at overvære nogle af kongressens 
debatter samt kredsbestyrelsen indbyrdes drøftelser under kongressen. 
 
Der blev ved valget 2017 valgt 14 suppleanter til kredsbestyrelsen, fordelt på de fire 
opstillingskredse. Alle 1. suppleanter er inviteret til at deltage kongressens fire dage, 
og en suppleant er blevet ordinært kredsbestyrelsesmedlem i perioden 1.2.2018 – 
1.10.2018.  
Det betyder at kredsen foruden ovenstående vil have en udgift til 9 suppleanter, 
dækkende tabt arbejdsfortjeneste samt transportgodtgørelse, på ca. 27.000 kr. 
 
Beslutning: 

• KB beslutter at alle suppleanter inviteres til kongres på samme måde som 
medlemmerne 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 

3.2 Status FTF/LO samarbejde 
Indstilling: 

• At KB drøfter status for FTF/LO samarbejde 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsbestyrelsen har ved flere møder drøftet emnet ligesom emnet var 
omdrejningspunkt for et kongresseminar forud for at Forretningsudvalget i FTF 
(FU), hvor DSR er repræsenteret, skulle træffe beslutning om extraordinær kongres i 
FTF. 
Hovedbestyrelsen i DSR har ligeledes flere gange drøftet emnet og har senest 
anbefalet, at processen går videre i FTF. 
Status er aktuelt, at FTF har besluttet og har indkaldt til en ekstraordinær kongres 
13.4, hvor den endelige beslutning skal træffes. 
Beslutningsmaterialet til kongressen er kendt fra det tidligere materiale. 
 
Der er givet tilsagn om, at der forud for FTF kongressen afvikles en ekstraordinær 
kongres i DSR med emnet som omdrejningspunkt, hvor der skal gives opbakning til 
beslutningen. 
 
Tidspunkt for denne kongres er i skrivende stund fortsat ukendt. 
 
Der henvises i øvrigt til FTF´s hjemmeside om 2020 planen samt HB´s dagsorden, 
hvor det forventes at emnet er beskrevet. 
 
 
Kommentarer: 
John Christiansen orienterer om den kommende ekstraordinære kongres fredag den 
9.3.2018 hvor kongressen skal tilkendegive deres holdning til FTF/LO samarbejdet. 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status for FTF/LO samarbejdet 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 

3.3 Status OK18 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på OK18 
 

Sagsfremstilling: 
Punktet behandles ud fra HB bilaget samt nyeste viden fra 
hovedbestyrelsesrepræsentanterne. 
 
 
Kommentarer: 
John Christiansen fortæller om status på overenskomstforhandlingerne hvor 
parterne nu mødes i Forligsinstitutionen. Dansk Sygeplejeråd har meldt 
konfliktvarsel på de 3 områder, og konfliktet kan starte den 4. april såfremt 
forligsmanden ikke udsætter konflikten. Det er muligt for forligsmanden at udsætte 
konflikten 2 x 14 dage. 
 
John redegør for hvordan forhandlingerne nu fortsætter og at der ikke bliver 
mulighed for at informere medlemmerne undervejs, da alt nu er fortroligt. 
 
Bestyrelsen spørger ind til organisatoriske ting samt aktiviteter, som der bliver taget 
stilling tid lokalt de nærmeste dage. 
 
Der er en lang snak i bestyrelsen omkring praktiske ting i forbindelse med den 
varslede konflikt. 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status på OK18 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 

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. 
 
Kommentarer: 
HB dagsorden er blevet drøftet. Der var et stort sammenfald med punkter på KB-
dagsorden. 
 
 



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 

4.1 Årsregnskab 2017 
Indstilling: 

• At KB godkender regnskab 2017 
 
Sagsfremstilling: 
Kredsens regnskabskontrollanter gennemgår regnskabet få dage før 
bestyrelsesmødet. 
Regnskabet vil på mødet blive gennemgået af Kredschef Jan Villumsen. 
 
 
 
 
 
Beslutning: 

• KB godkender regnskab 2017 
 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 

5.1 Udpegning til FTF 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Dansk Sygeplejeråd har i forbindelse med FTF’s ordinære kongres, november 2015 
udpeget 30 delegerede samt 1 til FTF’s forretningsudvalg. 
Udpegning af delegerede i kongresperioden er gældende fra udpegning 1. juli i et 
ordinært kongres år til 30. juni det følgende Kongres år, jf. FTF’s vedtægt § 12  
 
Til orientering er udpegningen af de delegerede i kongresperioden 2015-2018 sket ud 
fra nedenstående principper, som er besluttet i HB: 
• Formandskabet i Dansk Sygeplejeråd  
• Alle kredsformænd og 1. næstformænd (medlemmer af HB). Derudover får 

kredsene to pladser hver, som fordeles af kredsbestyrelserne.  
• Formanden for hhv. Lederforeningen og SLS (medlemmer af HB). Derudover får 

Lederforeningen og SLS en plads hver, som fordeles af bestyrelserne. 
• 2 repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråds sekretariat 
• 2 repræsentanter fra radiograferne, som indgår i DSR’s grundlag for udpegning 

af delegerede 
• Ved afbud indtræder repræsentanter fra DSR’s sekretariat på de respektive 

pladser. 
 
I kreds Syddanmark har følgende været udpeget for perioden 2015 - 2018: 
John Christiansen 
Line Gessø Hansen 
Jytte Kristensen  
Betina Iroisch Kristensen 
 
Da Jytte Kristensen er ophørt som kredsnæstformand samt som suppleant til FTF og 
Jytte Pharao-Bonde har overtaget denne post, er Jytte Pharao-Bonde udpeget som 
delegeret.  
 
 Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
 
 



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 

6.1 Henvendelser 
• Der har været en del henvendelser omkring praktiske ting i forhold til en evt. 

kommende konflikt 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• OK18 og klargøring til konflikt  



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 
 

8. Eventuelt 
• Fagligt selskab for psykiatri – Dorte Ruge spørger ind til en 

finansieringsmodel. Tages med til et kommende KB møde 
• Sille Olesen mangler nogle svar i konflikt ABC’en. Hun sender dem til John 
• Lars Prahm er ansat som administrerende direktør i DSR 

 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 5.3.2018 
 

9. Punkter til senere dagsorden 
• Politisk tovholder 
• Invitation til gæster på kongressen 
• Fagligt selskab for psykiatri - finansieringsmodel 

 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
referat 5.3.2018 

10. Evaluering af mødet 
• Stor talelyst 
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