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1. Mødets åbning 
Mødet er åbnet med orientering om afbud og hvem der går tidligere fra mødet. 
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2. Dagsorden 
Godkendt  
 

 

2.1 Referat 
Godkendt  
 
 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Dagsorden 9.10.2017  

3.1 Status på generalforsamlingen 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på generalforsamlingen 
 
Sagsfremstilling: 
Torsdag den 26. oktober 2017 holdes der generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd, 
kreds Syddanmark.  
Generalforsamlingen bliver holdt på Hotel Comwell, Kolding og er forud gået af en 
fagdag samme sted (med særskilt tilmelding). 
Faglig konsulent Lars Kehlet fra FTF vil være dirigent på mødet. 
 
Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark har mulighed for at stille 
forslag til behandling / drøftelse på generalforsamlingen. Eventuelle forslag skulle 
være kredsen i hænde senest den 26.9.2017.  
Ved deadline var der indkommet to forslag til debat fra OUH og disse er vedhæftet 
som bilag. 
 
Beretningen er udsendt som en del af Kredsløbet den 25. september 2017 sammen 
med KB’s debatoplæg 
 
Kommentarer: 

• Der har været en henvendelse omkring et indlæg i beretningen hvor læringen 
kan være at hvis der er flere sider af en sag skal begge parter have mulighed 
for at tilkendegive deres holdninger 

• De to debatoplæg indsendt af TR-kollegiet på OUH er drøftet 
• Der vil i en pause på GF være muligt at få en snak med kandidater til 

kredsvalget, da der vil blive etableret et ”politisk hjørne” 
 

Beslutning: 
• KB har drøftet status på generalforsamlingen 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017  

3.2 OK 18 
Indstilling: 

• At KB drøfter status for OK 18 
 
Sagsfremstilling: 
Drøftelserne vil tage afsæt i det fremsendte materiale til HB dagsorden. 
 
Hovedbestyrelsen har planlagt ekstraordinære HB møder tirsdag den 2. november 
samt onsdag den 6. december. Det vurderes aktuelt ikke der er behov for 
ekstraordinære KB møder da de to omtalte HB møder handler om yderlig 
prioritering i forhold til Sundhedskartellet og videre til Forhandlingsfællesskabet. 
 
Kommentarer: 

• Bestyrelsen bliver anbefalet at tilmelde sig Forhandlingsfællesskabets 
nyhedsbrev 

• Vi skal overveje hvordan vi formidler information omkring OK18 lokalt 
 
 
Beslutning: 

• KB har drøftet status for OK 18 



3. Sager til behandling 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 

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 de ønskede punkter 



4. Økonomi 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017  

4.1 Forbrugsrapport 31.08.2017  
Indstilling: 

• At KB godkender forbrugsrapport pr. 31.8.2017 
 
Sagsfremstilling: 
Kredschef Jan Villumsen vil under mødet gennemgå status på regnskabet pr. 
31.8.2017. 
 
Kommentarer: 
Kredschef Jan Villumsen gennemgår status for regnskabet, samt besvarer spørgsmål 
til forbruget. 
 
Beslutning: 

• KB godkender forbrugsrapport pr. 31.8.2017 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 

5.1 Kandidatmøde kredsnæstformænd 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Til det forestående valg til kredsnæstformænd i kreds Syddanmark er der opstillet 10 
kandidater til de 4 poster. 
Disse 10 kandidater mødes torsdag den 5. oktober 2017 for at aftale vilkår og 
spilleregler i forbindelse med valget. 
Der vil desuden være en drøftelse af forløbet af det planlagte valgmøde mandag den 
30. oktober kl. 17.00 – 20.00. 
 
Kommentarer: 
John Christiansen fortæller om mødet samt at det er aftalt at man ikke bruger de 
lokale arbejdspladser til uddeling af materiale mm.  
 
KB drøfter forhold omkring:  

• Anbefaling af kandidater 
o Som privat person kan man godt anbefale andre kandidater 

• Deltagelse af kandidater på valgmødet, selvom det kun er 
næstformandskandidaterne der forud er tildelt taletid 

• Suppleanters deltagelse i bestyrelsesarbejdet – inddrages (som anført i lovene) 
ved varigt forfald, men bliver ikke frikøbt til ordinære møde som tidligere 
praksis 

• Suppleanters deltagelse på kongressen 
Disse forhold bliver behandlet igen på et kommende møde 
 
Der er foreløbig en plan om at holde ”farvel og goddag” reception til bestyrelsen og 
formandskabet den 13. november 2017 kl. 15.00 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017  

5.2 Regions- og kommunalvalg 2017 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med de forestående valg til kommunal- samt regionsråd har FTF og LO 
i samarbejde arrangeret 2 møder med regionspolitikere i henholdsvis Kolding og 
Odense. Invitationerne er vedlagt som bilag. 

 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 

5.3 Trepartsforhandlingerne 

Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering af status. 

 Beslutning: 
• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 

5.4 Status på regionale forhandlinger 

Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering af status. 

Kommentarer: 
John Christiansen har på mødet givet en mundtlig orientering om status på de 
regionale forhandlinger 
 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 



5. Sager til orientering 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 

5.5 Personalestatus på kredskontoret 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der skal på kredskontoret ansættes 2 faglige konsulenter. I skrivende stund er det 
ikke muligt at oplyse navnene på begge, hvorfor der vil være en mundtlig 
orientering af Jan Villumsen på mødet. 
 
Kommentarer: 
Jan Villumsen orienterer om at Lone Kingbo er ansat som den ene faglige konsulent. 
Den anden stilling vil blive genopslået 
 
 
Beslutning: 

• KB tager orienteringen til efterretning 
 
 
 



6. Henvendelser 
 

Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 

6.1 Henvendelser 
• Der har været henvendelse vedrørende en artikel i beretning i blad 3/2017. 

vedlagt som bilag. 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 

7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
• Sidste KB møde før det kommende valg med stor opfordring til medlemmerne 

om at stemme 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 
 

8. Eventuelt 
• 2%’s fravalget bliver drøftet. Det spændende bliver hvad der kommer til at ske 

fremadrettet 
• John Christiansen takker for bestyrelsens arbejde igennem de sidste to år. Han 

synes det har været berigende at der både har været plads til debatter, 
uenigheder, rummelighed og sjov 

• Jan Villumsen fortæller at arbejdstilsynet har været på besøg, og at 
kredskontoret fik en grøn smiley 



Kredsbestyrelsesmøde kreds Syddanmark 
Referat 9.10.2017 
 

9. Punkter til senere dagsorden 
Den KB tilkendegav at denne liste ikke burde videregives til en ny bestyrelse. Dette 
for at en ny bestyrelse selv skal beslutte hvad der skal arbejdes med. 
 

• 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  
• Opfølgning på kongressens beslutninger – inddragelse af medlemmerne 
• 2020 – planen 
• APN 
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