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Forslag til Kongres 2018 

 
 
Nr. 1.16 Valg til kredsbestyrelser flyttes 
 
Forslagsstiller:   Ina Kristensen, Lisbeth Hammer Andersen, Line Storm Gessø Hansen, 

John Christiansen, Christina Rosenberg, Kirsten Elmholdt Nikolajsen, 
Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Betina Iroisch Kristensen, Jytte 
Pharao-Bonde, Janne Horsted Grevsen, Birthe Overgaard Hansen, 
Camilla Rosager Weber, Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund 
Andersen, Anja Skovgaard Nissen, Dorthe Boe Danbjørg, Barbara 
Hjalting, Carina Schmidt Moos, Sille Olesen, Mads Dippel Rasmussen 
og Kevin Vilhelmsen fra Kreds Syddanmark 

  
Indstilling: Det indstilles, at valg til kredsbestyrelser flyttes fra okt-nov til januar, 

fordi der med den nuværende placering af valgafhandling er 
sammenfald med kommunal- og regionsrådsvalg.  

 
 
Motivation:               
Valg til kredsbestyrelserne foregår pr tradition i efterårsmånederne. Valgperioden er på 
kongressen i 2017 ændret til at være fireårig, men tidspunktet for valghandling er uændret, 
hvorfor der er sammenfald med valg til kommunal- og regionsrådsvalg. Hermed forpasses en 
unik mulighed for, at kredsbestyrelserne i DSR er aktive i de enkelte kommuner og regioner, 
da de selv er på valg i denne periode.  
 
Hvis perioden for valghandlingen flyttes, vil man kunne bruge de enkelte kredsbestyrelser 
aktivt i valgkampen for at sætte sygepleje på dagsordenen til både kommunal- og 
regionsrådsvalg.  
 
Derfor foreslås det, at valghandlingen flyttes, således at kandidater skal melde deres 
kandidatur 01/12, og valgafhandling er i perioden 02/01 – 15/01.  
 
Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Forslagets intentioner er at skabe plads og ressourcer til, at kredsbestyrelserne aktivt kan 
indgå i valgkampen i kommuner og regioner for at sætte sygepleje på dagsordenen. 
 
Forslaget indebærer, at kandidater skal anmelde sit kandidatur 1.12 og afstemningsperioden 
foregå fra 2.1.-15.1. Det betyder, at valgaktiviteter skal foregå i december måned, hvor 
medlemmer f.eks. kan være optagede af den forestående jul, hvilket kan få indflydelse på 
deltagelsen. 
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I de 4 politiske pejlemærkerne fremhæves det, at vi skal være en organisation med et aktivt 
og levende medlemsdemokrati, hvor der er let adgang til deltagelse og indflydelse. Derfor 
skal tidsrammen for valg også give disse muligheder.  
 
Forslaget vil betyde ændringer i § 16, stk. 1 
Nuværende formulering Forslag til ændring 
§ 16. Valg til kredsbestyrelsen 
Stk. 1. Valg til bestyrelsen finder sted i 
perioden 25.10-08.11 på ulige år på 
baggrund af de senest pr. 30.09. til 
kredsen anmeldte kandidater.  
[…] 
 

§ 16. Valg til kredsbestyrelsen 
Stk. 1. Valg til bestyrelsen finder sted i 
perioden 02.01-15.01 på ulige år på 
baggrund af de senest pr. 01.12. til 
kredsen anmeldte kandidater.  
[…] 
 

 
 
Kongresforslaget skal ses i sammenhæng med øvrige kongresforslag vedr. organisatoriske 
aktiviteter: 

- 1.02 DSR’s kongres 
- 1.13 Generalforsamlinger i kredse og Lederforeningen 
- 1.14 Valgperioder i DSR i Kredsbestyrelser og Kredsformandsskaber 
- 1.15 Konsekvenser af fireårige valgperioder 
- 1.18 Ændring af dato for indtrædelse som kredsnæstformand og kredsformand 

 
 


