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Titel på  

kongresforslaget 

 

Kortere vej for det enkelte DSR-medlems mulighed for direkte 

indflydelse 

Forslagsstiller 

 

Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden  

Kongresforslagets  

ordlyd 

Større dynamik i den direkte medlemsindflydelse i DSR-organisati-
onen Fra DSR-medlem via generalforsamling, til Kongresforslag og 
mulig vedtagelse, af en indsats.  
  

Dette opnås ved at den ordinære kongres lægges i efteråret, af det 
første år for de kongresdelegeredes 4-årige valgperiode.  
  

Forudgående af en extraordinær generalforsamling i alle kredsene 
sidst i foråret, samme år, med fokus på netop denne indflydelses 
mulighed.  
 

Motivation for  

kongresforslaget 

Ved at afholde den ordinære kongres om efteråret, så gives ny-
valgte kongresdelegerede en større mulighed for reelt at kunne ud-
øve deres mandat fra medlemmerne, “tid til at lande”.  
  

Ved samtidigt at afholde en extraordinær generalforsamling i alle 
kredsene om foråret forud fra den ordinære kongres, så øges de 
menige medlemmers mulighed for at stille forslag lokalt og få lokale 
vedtagelser/beslutninger løftet videre op i organisationen. Den ordi-
nære generalforsamling fastholdes, idet der er andre vedtægter 
som er hængt op på den, regnskab, budget o.a.   
  

Dette vil synliggøre og forkorte vejen for det enkelte medlems mu-
lighed for direkte indflydelse på vores alle samens DSR, fremfor in-
direkte, fremmedgjort og teoretisk indflydelse.  

  

 

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

Det fremgår af lovenes § 19. stk. 3, at det er kredsbestyrelsens opgave at være tæt på med-
lemmerne og opfange signaler, der bringes i spil i forhold til politiske indsatser og beslutnin-
ger lokalt og landsdækkende på tværs i Dansk Sygeplejeråd. Kredsbestyrelserne skal derud-
over indgå i gensidig forpligtende involvering og inddragelse af medlemmer, tillidsrepræsen-
tanter og øvrige organisationsvalgte.  
 
Flyttes kongressen til efteråret kommer den til at falde sammen med valg til næstformænd i 
november. Det blev på kongressen i 2012 besluttet at flytte disse valg, bl.a. så valgkamp ikke 
faldt sammen med kongressen.    
 
Alle aktiviteter i DSR’s årshjul afhænger af hinanden. Det er derfor vanskeligt at flytte én be-
givenhed, uden at det påvirker andre.  
 

 


