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Forslag til Kongres 2018 
 

 

Nr. 1.02    DSR’s Kongres 
 
 
Forslagsstiller:   Hovedbestyrelsen 
 
Indstilling:  At der afholdes en ordinær kongres indenfor valgperioden for 

Kredsbestyrelser og Lederforeningen. Derudover afholdes minimum 
én temakongres i valgperioden. 

 
 
Motivation: 
I forbindelse med udviklingsprojektet ”Sammen om DSR” samt tidligere kongresforslag har 
der været ønske om en mere arbejdende kongres og om ændringer af kongressens 
hyppighed, indhold, afviklingstidspunkt og arbejdsformer. På den ekstraordinære kongres i 
juni 2017 blev DSR’s formål ændret, så det klart fremgår, at interessevaretagelse sker i et 
tæt samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og 
forpligtende fællesskaber. Endvidere sætter de nye politiske pejlemærker retning for, 
hvordan det politiske formål kan realiseres. Endelig blev valgperioderne for lokalpolitikere i 
kredse og Lederforeningen ændret til 4 år. 
 
Det er kongressen, som den øverste myndighed i DSR, der beslutter de overordnede 
politiske indsatser. I en verden i hastig udvikling er det nødvendigt løbende at sikre fremdrift 
og justere kursen. En arbejdende kongres kan mødes løbende for at gøre status og drøfte, 
hvordan aktuelle fælles udfordringer kan løses. 
 
Derfor anbefaler HB, at der afholdes en ordinær kongres indenfor valgperioden. Derudover 
afholdes minimum én temakongres i valgperioden. 
 
Udviklingen af rammerne for ordinær kongres og nye temakongresser skal ses i 
sammenhæng med udviklingen af nye arbejdsformer, der styrker det politiske samspil 
mellem kongressen, Hovedbestyrelsen og bestyrelserne i kredse, Lederforening og SLS. 
Udviklingen af rammerne for kongresserne vil ske i en bred, inddragende proces. 
 
 
 
 
 
 
Forslaget indebærer ændringer af Dansk Sygeplejeråds love § 23, stk. 1-11. 
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Nuværende formulering Forslag til ændring 

§ 23. Forretningsorden 
Stk. 1. Der afholdes ordinær kongres i maj 
måned på lige årstal. 
Stk. 2. Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt 
hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller 
såfremt 1/3 af kongressens medlemmer 
fremsætter anmodning herom over for 
hovedbestyrelsen ledsaget af et forslag til 
motiveret dagsorden. 
Stk. 3. Forslag til behandling på den ordinære 
kongres kan fremsættes af hovedbestyrelsen, 
kredsbestyrelserne, bestyrelsen for 
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og 
bestyrelsen for Lederforeningen i Dansk 
Sygeplejeråd. Kongressens delegerede kan 
fremsætte forslag, såfremt forslagene forinden 
har været drøftet i hovedbestyrelsen, 
kredsbestyrelsen, bestyrelsen for 
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning 
eller bestyrelsen for Lederforeningen i Dansk 
Sygeplejeråd. Forslag stiles til hovedbestyrelsen 
og skal være Dansk Sygeplejeråds sekretariat i 
hænde inden arbejdstids ophør den 15.03 på 
lige år. 
Stk. 4. Indkaldelse til ordinær kongres sker ved 
opslag i Sygeplejersken og meddeles til 
kongresmedlemmerne senest 30 dage før 
mødets afholdelse ved almindelig post eller på 
e-mail. Med indkaldelsen skal følge foreløbig 
dagsorden. Eventuelle ændringer til 
dagsordenen skal være kongresmedlemmerne 
eller disses suppleanter i hænde før mødet. Stk. 
5. Indkaldelse til ekstraordinær kongres skal 
normalt ske med 14 dages varsel ved almindelig 
post eller på e-mail til kongresmedlemmerne og 
inden 1 måned efter, at hovedbestyrelsen har 
modtaget begæring om kongressens afholdelse. 
Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan indkalde til 
ekstraordinær kongres med mindst 3 døgns 
varsel. 
Stk. 7. Hvis et kongresmedlem har forfald, kan 
en suppleant indtræde i dennes sted. Dansk 
Sygeplejeråds sekretariat skal orienteres om 
suppleantens indtræden som kongresdelegeret. 
Stk. 8. Kongressen er beslutningsdygtig, når 
mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. 
Afgørelser på kongressen træffes ved simpel 
stemmeflerhed, medmindre andet særligt er 
bestemt i nærværende love. Afstemning skal 
ske skriftligt, når mindst 10 kongresmedlemmer 
skriftligt forlanger det. Afstemning skal ske ved 
navneopråb, når mindst 10 kongresmedlemmer 
skriftligt forlanger det. Denne afstemningsform 
går forud for øvrige afstemningsformer, 
medmindre der er tale om personvalg. 
Stk. 9. Dagsorden for den ordinære kongres skal 
indeholde følgende punkter: 

§ 23. Forretningsorden 
Stk. 1. Der afholdes ordinær kongres hvert 4. år 
i maj måned indenfor valgperioden. 
Stk. 2. Der afholdes temakongres minimum 
én gang i valgperioden. 
Stk. 3. Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt 
hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller 
såfremt 1/3 af kongressens medlemmer 
fremsætter anmodning herom over for 
hovedbestyrelsen ledsaget af et forslag til 
motiveret dagsorden. 
Stk. 4. Forslag til behandling på den ordinære 
kongres kan fremsættes af hovedbestyrelsen, 
kredsbestyrelserne, bestyrelsen for 
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og 
bestyrelsen for Lederforeningen i Dansk 
Sygeplejeråd. Kongressens delegerede kan 
fremsætte forslag, såfremt forslagene forinden 
har været drøftet i hovedbestyrelsen, 
kredsbestyrelsen, bestyrelsen for 
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning 
eller bestyrelsen for Lederforeningen i Dansk 
Sygeplejeråd. Forslag stiles til hovedbestyrelsen 
og skal være Dansk Sygeplejeråds sekretariat i 
hænde inden arbejdstids ophør den 15.03 på 
lige år. 
Stk. 5. Indkaldelse til ordinær kongres sker ved 
opslag i Sygeplejersken og meddeles til 
kongresmedlemmerne senest 30 dage før 
mødets afholdelse ved almindelig post eller på 
e-mail. Med indkaldelsen skal følge foreløbig 
dagsorden. Eventuelle ændringer til 
dagsordenen skal være kongresmedlemmerne 
eller disses suppleanter i hænde før mødet.  
Stk. 6. Indkaldelse til ekstraordinær kongres skal 
normalt ske med 14 dages varsel ved almindelig 
post eller på e-mail til kongresmedlemmerne og 
inden 1 måned efter, at hovedbestyrelsen har 
modtaget begæring om kongressens afholdelse. 
Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan indkalde til 
ekstraordinær kongres med mindst 3 døgns 
varsel. 
Stk. 8. Hvis et kongresmedlem har forfald, kan 
en suppleant indtræde i dennes sted. Dansk 
Sygeplejeråds sekretariat skal orienteres om 
suppleantens indtræden som kongresdelegeret. 
Stk. 9. Kongressen er beslutningsdygtig, når 
mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. 
Afgørelser på kongressen træffes ved simpel 
stemmeflerhed, medmindre andet særligt er 
bestemt i nærværende love. Afstemning skal 
ske skriftligt, når mindst 10 kongresmedlemmer 
skriftligt forlanger det. Afstemning skal ske ved 
navneopråb, når mindst 10 kongresmedlemmer 
skriftligt forlanger det. Denne afstemningsform 
går forud for øvrige afstemningsformer, 
medmindre der er tale om personvalg. 
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1. Valg af dirigent (dirigenter) 
2. Valg af stemmetællere 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af forretningsorden 
5. Beretning om Dansk Sygeplejeråds 
virksomhed 
6. Forelæggelse af rammebudget og regnskab, 
herunder fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af statsautoriseret revisor 
9. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt 
suppleanter herfor 
10. Valg af medlemmer og suppleanter til 
Sygeplejeetisk Råd 
11. Eventuelt 
Stk. 10. Formændene for faglige selskaber 
under DSR, formanden for DASYS, formanden 
for Sygeplejeetisk Råd og formanden for Sesam 
har taleret under Beretning om DSRs 
virksomhed og under Fag. 
Stk. 11. I øvrigt fastsætter kongressen selv sin 
forretningsorden. 

Stk. 10. Dagsorden for den ordinære kongres 
skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent (dirigenter) 
2. Valg af stemmetællere 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af forretningsorden 
5. Beretning om Dansk Sygeplejeråds 
virksomhed 
6. Forelæggelse af rammebudget og regnskab, 
herunder fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af statsautoriseret revisor 
9. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt 
suppleanter herfor 
10. Valg af medlemmer og suppleanter til 
Sygeplejeetisk Råd 
11. Eventuelt 
Stk. 11. Formændene for faglige selskaber 
under DSR, formanden for DASYS, formanden 
for Sygeplejeetisk Råd og formanden for Sesam 
har taleret på ordinær kongres under Beretning 
om DSRs virksomhed. 
Stk. 12. I øvrigt fastsætter kongressen selv sin 
forretningsorden. 
 
 
 

 
Kongresforslaget skal ses i sammenhæng med øvrige kongresforslag vedr. organisatoriske 
aktiviteter: 

 1.13 Generalforsamlinger i kredse og Lederforeningen 

 1.14 Valgperioder i DSR i Kredsbestyrelser og Kredsformandsskaber 

 1.15 Konsekvenser af fireårige valgperioder 

 1.16 Valg til kredsbestyrelser flyttes 

 1.17 Ændring af dato for indtrædelse som kredsnæstformand og kredsformand 


