Forslag til Kongres 2018
Nr. 1.14

Valgperioder i Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelser
og kredsformandskaber

Forslagsstiller:

SLS-bestyrelsen

Indstilling:

At valgperioderne i kredsene ændres til 2 år.

Motivation:
Ved Dansk Sygeplejeråds ekstraordinære kongres i 2017 blev sygeplejestuderende skrevet
ind i DSR’s formål, som det mest naturlige, vi har gjort i mange år. Vi talte om medlemsdemokrati og samarbejde på kryds og tværs. Vi talte om at sætte sit mandat på spil, få rykket
rundt på ”taburetterne” og prøve nye ting af. Alligevel vedtog man at gå fra 2-årige
valgperioder til 4-årige. Dette mener vi ikke kun gør det modsatte af at sætte sit mandat på
spil, men vi mener også det skaber ulighed i organisationen. På denne her måde udelukker
vi en stor gruppe medlemmer fra at stille op i kredsene. Vi udelukker de studerende, som
starter på uddannelsen kort tid efter valget og dermed ikke kan blive valgt ind i kredsene
under uddannelsen. Det udelukker dem helt fra at sidde i kredsen som studerende, da
uddannelsen som bekendt tager 3 ½ år.
Ved selvsamme kongres, som dette blev vedtaget, valgte man at lade TR blive på
valgperioder af 2 år. Det er heller ikke lighed. Sygeplejestuderende skal kunne
repræsenteres i hele organisationen på lige fod med resten af medlemmerne. Derfor skal
valgperioderne være 2 år.
Hovedbestyrelsens bemærkninger:
Kongressen i 2017 vedtog, at valgperioderne fremover skal være på 4 år med den primære
begrundelse at bruge ressourcerne bedre og skabe mere sammenhæng i organisationen.
Konsekvensen af indførelsen af den 4-årige valgperiode er, at nogle sygeplejestuderende i
løbet af deres studietid ikke vil have mulighed for at opstille til kredsbestyrelserne og dermed
ikke kan benytte sig at de samme medlemsrettigheder, andre studerende har. Det drejer sig
om de sygeplejestuderende, der starter på uddannelsen i februar måned efter valgets
afholdelse
Forslaget indebærer en ændring i § 16, stk. 1.
Nuværende formulering
Forslag til ændring
§ 16. Valg til kredsbestyrelsen
§ 16. Valg til kredsbestyrelsen
Stk. 1. Valg til bestyrelsen finder sted i
Stk. 1. Valg til bestyrelsen finder sted i
perioden 25.10-08.11 på ulige år på
perioden 25.10-08.11 på ulige år på
baggrund af de senest pr. 30.09. til
baggrund af de senest pr. 30.09. til
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kredsen anmeldte kandidater.
Valgperioden er 4 år, genvalg kan finde
sted.
[…]

kredsen anmeldte kandidater.
Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde
sted.
[…]

Kongresforslaget skal ses i sammenhæng med øvrige kongresforslag vedr. organisatoriske
aktiviteter:
- 1.02 DSR’s kongres
- 1.13 Generalforsamlinger i kredse og Lederforeningen
- 1.15 Konsekvenser af fireårige valgperioder
- 1.16 Valg til kredsbestyrelser flyttes
- 1.17 Ændring af dato for indtrædelse som kredsnæstformand og kredsformand
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