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Titel på  

kongresforslaget 

 

Ved forfald af kredsnæstformænd, respekteres stemmetallene 

fra valget, således at kredsnæstformændene har suppleanter, 

på linje med de menige kredsbestyrelsesmedlemmer har, hvis 

der var kampvalg til det ordinære valg 

 

Forslagsstiller 

 

J. Michael Kjærulf Stougaard, Kreds Hovedstaden 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Ved forfald af kredsnæstformænd i valgperioden, så skal de kandi-
dater der ikke opnåede valg i første omgang, tilbydes at træde ind 
som kredsnæstformand på baggrund af stemmetallene fra det ordi-
nære valg.  
  

Hvis der ikke er nogen sådan kredsnæstformands suppleant, så 
konstituere Kredsbestyrelsen sig selv.  
 
Dette gældende indtil der kun er 6 måneder tilbage af den 4-årige 
valgperiode. 
 

Motivation for  

kongresforslaget 

Det honorerer medlemmernes afgivne stemmer. 

 

Samtidigt så er det også en respekt for dem, der valgte at stille sig 
til organisationens rådighed, ved at stille op til arbejdet som DSR-
kredsenes fuldtidsbetalte fagpolitikere.   
  

At det er medlemmernes valg og ikke andre ”interne relationer” i en 
selv konstituerende Kredsbestyrelse, Der afgør de gode “Ben”/poli-
tiske platforme.   
  

Kredsformanden har defineret suppleant, 1. kredsnæstformanden. 

Kredsbestyrelsesmedlemmer har suppleant, hvis der var kampvalg 

til det ordinære valg. 

Kredsnæstformændene bør ligeledes have suppleant, hvis der var 

kampvalg til det ordinære valg. 

 

Dette vil øge oplevelsen af direkte demokrati og medlemsindfly-
delse, hos DSR´s medlemmer.  
 

  

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
DSR’s nuværende struktur blev vedtaget i 2007 og blev ændret fra en struktur med bl.a. 15 
amtskredse til de nuværende 5 kredse.  
 
I den gamle struktur var amtskredsformanden valgt ved et direkte valg blandt medlemmerne, 
mens næstformændene blev konstitueret blandt amtsbestyrelsens medlemmer. Motiveringen 
for at gøre også kredsnæstformandsposten til et direkte valg var at give medlemmerne mu-
lighed for mere direkte indflydelse også på denne post. 
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Jf. Dansk Sygeplejeråds love §17, stk. 2 konstituerer kredsbestyrelsen ny kredsnæstformand 
af og blandt kredsbestyrelsens medlemmer, udelukkende når der ikke er det fastsatte antal 
kredsnæstformænd.  
 
Der er ikke ved kredsbestyrelsesvalget valgt suppleanter til kredsnæstformandsposterne.  
 
Forslaget kan have konsekvenser hvis en kandidat kun har stillet op til kredsnæstformands-
posten, men ikke til kredsbestyrelsen. Da forslaget gælder 3 ½ år af valgperioden, så kan 
vedkommende som kredsnæstformandssuppleant, blive kredsnæstformand, uden at have 
været en del af kredsbestyrelsen.  
 
Har der ved valget kun været opstillet det antal kandidater, som der skal bruges, er der såle-
des ingen suppleanter til kredsnæstformandsposterne. I dette tilfælde vil der skulle ske en 
konstituering blandt kredsbestyrelsens medlemmer.  
 
 

 

 


