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Kongresforslag 11.3.16: Handlekraftige fællesskaber 

 
 

Titel på  

kongresforslaget 

 

Valg til kredsformand og kredsnæstformand  

Forslagsstiller 

 

Louise Mønster Flyvbjerg Erichsen, Kreds Hovedstaden 

Nicklas Vagner Forsman, Kreds Hovedstaden 

Inger Margrete Dyrholm Siemsen, Kreds Hovedstaden  

Kongresforslagets  

ordlyd 

Kredsbestyrelsen konstituerer formandskabet i Kredsbestyrelsen: 

Kredsformand og næstformænd vælges blandt kredsbestyrelsens 

medlemmer, umiddelbart efter det ordinære KB-valg. 

 

Konsekvens her: 

Følgende ændringer indskrives i lovene: 

§14, stk. 4. Følgende udgår: 

Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads ligger inden for den 

pågældende kreds, er valgbare og valgberettigede til formandspo-

sten for kredsbestyrelsen.  

 

§15, Stk. 1 Ændring/tilføjelse: Kredsbestyrelsen består af 1 kreds-

formand, kredsnæstformænd og kreds- bestyrelsesmedlemmer. 

Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsesmedlemmerne vælges af og 

blandt de i § 14, stk. 4 nævnte grupper efter de nedenfor angivne 

bestemmelser. 

Kredsformanden og Kredsnæstformænd vælges af og blandt 

Kredsbestyrelsesmedlemmerne. 

 

§16, stk. 2. Ændringer: Der foretages selvstændigt valg til posterne 

som kredsformand og kredsnæst- formænd, jf. § 15, stk. 1. Valget 

afvikles senest 14 dage efter Kredsbestyrelsesvalget. 

Motivation for  

kongresforslaget 

DSR skal forsat sikre gode resultater for medlemmerne lokalt i 

kredsene, derfor er det nødvendigt at skabe indflydelse på de rele-

vante dagsordner f.eks. sundhedspolitik og velfærd, på tværs af de 

offentlige sektorer og private aktører i Danmark. 

 

For at lykkes med ovenstående er det vigtigt, at kredsformandska-

bet og kredsbestyrelsen har de nødvendige kompetencer og fagpo-

litiske erfaringer, til at skabe en robust og handlekraftig kreds, som 

kan skabe resultater for medlemmerne i en lokal kontekst. 

For at sikre de nødvendige kompetencer og fagpolitiske erfaring i 

formandskabet indstiller gruppen, at formandskabet vælges af og 

blandt kredsbestyrelsens medlemmer.  
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Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
I løbet af de seneste 20 år har kongressen ændret lovene, så i første omgang formanden og 
sidenhen næstformændene skulle vælges direkte af medlemmerne frem for af de kongresde-
legerede. 
 
I den gamle amtskredsstruktur var der direkte medlemsvalg til amtskredsformænd, mens 
næstformændene i amtskredsene blev valgt internt af og blandt kredsbestyrelsesmedlem-
merne. Med overgangen til de fem nye kredse besluttede kongressen, at også kredsnæstfor-
mænd skulle vælges direkte af medlemmerne. 
 

Med dette forslag vil medlemmerne ikke længere direkte skulle vælge, hvem der repræsente-

rer dem i kredsformandskabet, herunder i DSR’s hovedbestyrelse. Forslaget betyder også, at 

kandidater til posterne som kredsformænd og kredsnæstformænd først skal vælges som 

kredsbestyrelsesmedlemmer, inden de kan stille op til de ledende poster. 

 

Det bemærkes, at såfremt forslaget vedtages, vil valgproceduren for de interne valg i kreds-

bestyrelsen følge samme procedure som ved de nuværende medlemsvalg. For kredsnæst-

formandsvalget vil det betyde, at den kredsnæstformandskandidat, der modtager flest stem-

mer blandt kredsbestyrelsesmedlemmerne, vælges som 1. kredsnæstformand og indtræder i 

hovedbestyrelsen. Det følger af lovenes § 16 stk. 2 og 3. 

 

 

  

 

 


