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Forslag til Kongres 2018

Nr. 1.13 Generalforsamling i kredse og Lederforeningen

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Indstilling:   At der afholdes generalforsamling hvert andet år

Motivation: 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i kredsen og Lederforeningen og afholdes 
hvert år i oktober måned. 

På den ekstraordinære kongres i juni 2017 blev DSR’s formål ændret, så det klart fremgår, at 
interessevaretagelse sker i et tæt samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem 
involverende, handlekraftige og forpligtende fællesskaber og de nye politiske pejlemærker 
sætter retning for, hvordan det politiske formål kan realiseres. Endvidere blev valgperioderne 
for lokalpolitikere i kredse og Lederforeningen ændret til 4 år.

Udviklingsprojektet ”Sammen om DSR” havde medlemsdemokrati og medlemsinvolvering i 
centrum. Forløbet har givet organisationen erfaring med forskellige eksperimenterende 
organisatoriske tiltag, inddragende processer og nye måder at afholde involverende møder 
og udviklende laboratorier på.

Afviklingen af generalforsamling i kredse og Lederforeningen indebærer en række formalia 
som udarbejdelse af beretning, faste rammer for dialogen med bl.a. dirigent, og talerrække, 
frister for forslag til behandling, valg af stemmetællere og regnskabskontrollanter samt 
forelæggelse af regnskab og budget.

Ved at reducere antallet af generalforsamlinger fra 4 til 2 inden for den 4. årige valgperiode, 
vil kredsene og Lederforeningen hvert andet år afvikle generalforsamling og hvert andet år 
kunne afvikle et involverende medlemsarrangement ud fra lokale ønsker og behov.  

Forslaget indebærer ændringer af Dansk Sygeplejeråds love § 18.
Nuværende formulering Forslag til ændring
§ 18. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er kredsens
øverste myndighed, og der afholdes årligt
generalforsamling inden for oktober
måned. Generalforsamlingen indvarsles
med 14 dages varsel gennem
Sygeplejersken.

§ 18. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er kredsens 
øverste myndighed, og der afholdes 
generalforsamling hvert andet år inden 
for oktober måned. Generalforsamlingen 
indvarsles med 14 dages varsel gennem 
Sygeplejersken.
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Stk. 2. […]
Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden 
skal indeholde følgende punkter:
[…]
6. Forelæggelse af kredsens regnskab og
2-årige rammebudget til orientering
[…]
Stk. 4. […]
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