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Titel på  

kongresforslaget 

 

Demokratisk repræsentation i kongres og hovedbestyrelsen 

Forslagsstiller 

 

Lederforeningen i DSR 

 

Kongresforslagets  

ordlyd 

1. Lederforeningens 12 bestyrelsesmedlemmer repræsenteres i 
DSR`s kongres. 
 

2. Lederforeningens næstformand repræsenteres i DSR`s Hoved-
bestyrelse.  

 

Motivation for  

kongresforslaget 

Ad 1. 
Den nuværende repræsentation af Lederforeningens bestyrelse i 
kongressen blev besluttet 2007 i forbindelse med etablering af en 
selvstændig Lederforening i DSR. 
 
Lederforeningens bestyrelse består i dag af 12 bestyrelsesmedlem-
mer inkl. en formand og en næstformand. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt med 2 repræsentanter i 5 valg-
kredse svarende geografisk til de 5 kredse i DSR. 
 
Lederforeningens bestyrelse er på nuværende repræsenteret med 
7 medlemmer i kongressen inkl. formand og næstformand.  
Det betyder at kun én af de 2 valgte medlemmer i hver kreds, er re-
præsenteret i Kongressen. 
 
I det daglige Lederforeningsbestyrelses arbejde betyder det at 5 
bestyrelsesmedlemmer ikke er på samme vidensniveau som den 
resterende bestyrelse. 
Med andre ord har vi ikke en ligeværdig bestyrelse og det er ikke 
hensigtsmæssigt i en demokratisk organisation. 
 
Ad 2. 
Lederforeningen er i dag repræsenteret med en formand i Hoved-
bestyrelsen. 
 
Lederforeningen i DSR er en landsdækkende organisation, der re-
præsenterer ca. 4000 sygeplejefaglige ledere fordelt i 5 regioner og 
98 kommuner.  

Lederforeningen har et ansvar for at sikre at hovedbestyrel-
sens og ikke mindst kongressens beslutningen implemente-
res blandt ledere i hele landet. 
Det vil derfor styrke organisationen, at både Lederforenin-
gens formand og næstformand begge er repræsenteret i Ho-
vedbestyrelsen.   
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Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Ad 1) Forslaget kræver en ændring i DSR’s loves § 22 stk. 1 om kongressens sammensæt-
ning. 
 
Hver kongresdelegeret fra Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd repræsenterer pt. i gen-
nemsnit 567 medlemmer. 
 
Ved den foreslåede repræsentation af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd i kongressen 
med formand, næstformand samt minimum to delegerede pr. kreds vil hver delegeret fra Le-
derforeningen i Dansk Sygeplejeråd repræsentere ca. 331 medlemmer i gennemsnit. 
 
Til sammenligning repræsenterer hvert af de øvrige kredsbestyrelsesmedlemmerne pt. i gen-
nemsnit 455 medlemmer, der ikke er ledere eller studerende.   
  
Det bemærkes, at ledere også er valgbare og valgberettiget til kredsbestyrelserne. 
 
 
Ad 2) Forslaget kræver en ændring i l DSR’s loves § 26 stk. 1 om hovedbestyrelsens med-
lemmer. 
 
Antallet af medlemmer af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd udgør ca. 5,1 % af alle 
medlemmer af DSR.  
 
1 medlem af en hovedbestyrelse på 15 medlemmer udgør 6,7 % af Hovedbestyrelsen. 2 
medlemmer af en hovedbestyrelse på 16 udgør 12,5 %.  
 
Til sammenligning udgør antallet af medlemmer i den mindste kreds ca. 11,2 % af alle med-
lemmer, mens antallet af medlemmer i den største kreds udgør ca. 29,3 % af alle medlem-
mer. 
 
Sammensætningen af hovedbestyrelsen er besluttet i forbindelse med etableringen af struk-
turen i 2007 mhp. at skabe den nødvendige forankring i forhold til kredse, SLS og Lederfor-
eningen samt at gøre hovedbestyrelsen mindre i størrelse og mere funktionsdygtig. 


