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Titel på  

kongresforslaget 

 
Genindførelse af stillerlister ved centralt og  
kredsformandskaber 
 

Forslagsstiller 

 

Jacob Gøtzsche, Kreds Midtjylland 

Vibeke Bak, Kreds Midtjylland 

Marianne Østerlund Madsen, Kreds Midtjylland  

Bente Alkærsig Rasmussen, Kreds Midtjylland  

Hanne Holst Long, Kreds Midtjylland 

Sara Smith Hald, Kreds Hovedstaden 

Bettina Iroisch Kristensen, Kreds Syddanmark  

Andreas Lund Andersen, Kreds Syddanmark  

Jensen Saksulv, Kreds Hovedstaden  

Kirsten Blåbjerg Pedersen, Kreds Midtjylland  

Jannie Elizabeth Asta Hvisted, Kreds Midtjylland  

Connie Thorhauge Jensen, Kreds Midtjylland  

Benjamin Lysander Rask, Kreds Midtjylland  

Louise Mønster Flyvbjerg, Kreds Hovedstaden  

Niklas Vagner Forsman, Kreds Hovedstaden 

Inger Margrete Dyrholm Siemsen, Kreds Hovedstaden  

Ken Strøm Andersen, Kreds Hovedstaden 

Anja Skovgaard Nissen, Kreds Syddanmark  

Louise Prahl Bårris, Kreds Syddanmark 

Marie-Louise Nordenskov Bjørnlund, Kreds Syddanmark 

Barbara Schilling Hjalting, Kreds Syddanmark 

 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Opstilling til formand, næstformænd og formandskaberne i kred-

sene kræver mindst 25 stillere blandt DSR´s aktive medlemmer, 

pensionistmedlemmer og studerende medlemmer. 

 

Motivation for  

kongresforslaget 

Forslaget om at kræve stillere har været benyttet i DSR frem til 

2010 og bliver forsat brugt bl.a. i Danmarks Lærerforening og Ergo-

terapeutforeningen. 

 

Dette medvirker en kandidat må søge opbakning for sit kandidatur 

inden vedkommende opstiller til de ovenstående poster og sikrer 

derved en demokratisk proces gennem en bredere repræsentation. 

For fortsat at have en åben og transparant organisation skal det 

være muligt for alle medlemmer af DSR at ”stille sig bag” en kandi-

dat og vise sine opbakning, uanset hvilke andre øvrige poster, her-

under også tillidshverv, stillerne kan have i organisationen. 

Dette sikrer også den demokratiske lighed for alle medlemmer af 

DSR, da alle skal have mulighed for at støtte enkelte kandidater. 
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Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
En stiller har den funktion at tilkendegive sin støtte til en bestemt kandidats opstilling til en 
politisk post i Dansk Sygeplejeråd.  
 
Kandidaternes stillerlister kan give det enkelte stemmeberettigede medlem et bil-
lede af, hvilke medlemmer, der støtter kandidaten og kan dermed være en god information 
for det enkelte medlem inden stemmeafgivelsen.  
 
I forhold til opstilling til de centrale poster i Dansk Sygeplejeråd (formand og næstformænd) 
er kandidaterne allerede kongresdelegerede og dermed valgt og anbefalet af medlemmerne i 
deres eget bagland (kreds, SLS og Lederforeningen). 
 
Valgbar til formandskaberne i kredsene er alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads ligger 
inden for den pågældende kreds.  
 
Ved kongressen i 2010 blev det besluttet at afskaffe stillerlister (forslag 4.06) 
 
Forslaget vil medføre en ændring af lovenes § 29: 
 

Nuværende love Forslag 

§29, stk. 6: 
 
Kandidatanmeldelse skal være Dansk Sy-
geplejeråds sekretariat i hænde pr. 30.09 i 
det år hvor valg af enten formand eller 
næstformænd finder sted. De nærmere reg-
ler om kandidatanmeldelse m.v. fastsættes 
af hovedbestyrelsen. 

§29, stk. 6: 
 
Kandidatanmeldelse bilagt 25 stillere af og 
blandt aktive medlemmer af Dansk Syge-
plejeråd skal være Dansk Sygeplejeråds se-
kretariat i hænde pr. 30.09 i det år hvor valg 
af enten formand eller næstformænd finder 
sted. De nærmere regler om kandidatan-
meldelse m.v. fastsættes af hovedbestyrel-
sen. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


