
  

 

  

 

Genfremsat forslag til ekstraordinær kongres 2017 

 

 

 
Nr. 3.00 Ændring i formands- og næstformandsvalg i  

DSR-C 
 

 

Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden 

 

 

Indstilling: 

At der afholdes valg til DSR’s formand og næstformænd på samme tidspunkt. 

 

Hvis forslaget om 4-årige valgperioder til kredsbestyrelse og kredsformandskab vedtages, 

skal valgene foregå i ulige år (ikke sammenfaldende med KB-valg). Der vil således være 

valg i organisationen hver andet år. 

 

Hvis forslaget om 4-årige valgperioder falder, skal valgene ske i lige år. 

 

 

Motivation:   

Medlemmerne af DSR skal med den nuværende struktur forholde sig til et valg i organi-

sationen hvert eneste år. Set i lyset af den lave og endda faldende valgdeltagelse kunne 

det være en fordel at koncentrere de eksisterende valg. 

 

Desuden vil der ske en reduktion af omkostningerne, når flere valg samles til eet.  

 

Et samlet valg af både formand og næstformænd i DSR på samme tidspunkt vil også bi-

drage til oplevelsen af, at der sættes et samlet hold for den kommende periode i organisa-

tionen. 

 

Valg til KB foregår i ulige år og vil dermed skulle foregå forskudt af valget til det centrale 

formandskab. På den baggrund mener vi som forslagsstillere ikke, at den politiske sam-

menhængskraft i organisationen trues. 

 

 

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om 4-årige valgperioder i forhold til, om 

valgene skal finde sted i lige eller ulige år. 

 

Forslaget indebærer ændringer af Dansk Sygeplejeråds love § 29.  

  



  

 

 

 

Lovændringer: 

Nuværende formulering Forslag til ændring hvis forslag om 4-

årige valgperioder som nævnt ovenfor 

vedtages 

§ 29. Formands- og næstformandsvalg 

Fælles bestemmelser  

Stk. 3  

Valg af formand og næstformænd finder 

sted i ulige år med forskudte valgperioder 

for henholdsvis formanden og næstfor-

mændene. 

Stk. 6 

Kandidatanmeldelse skal være Dansk Sy-

geplejeråds sekretariat i hænde pr. 30.09 i 

det år hvor valg af enten formand eller 

næstformænd finder sted. De nærmere 

regler om kandidatanmeldelse m.v. fast-

sættes af hovedbestyrelsen.  

§ 29. Formands- og næstformandsvalg 

Fælles bestemmelser  

Stk. 3  

Valg af formand og næstformænd finder 

sted i de ulige år, hvor der ikke er kreds-

bestyrelsesvalg. 

 

 

Stk. 6 

Kandidatanmeldelse skal være Dansk Sy-

geplejeråds sekretariat i hænde pr. 30.09 i 

det år, hvor valg af formand og næstfor-

mænd finder sted. De nærmere regler om 

kandidatanmeldelse m.v. fastsættes af ho-

vedbestyrelsen 

 

 

Nuværende formulering Forslag til ændring hvis forslag om 4-

årige valgperioder som nævnt ovenfor 

ikke vedtages 

§ 29. Formands- og næstformandsvalg 

Fælles bestemmelser  

Stk. 3  

Valg af formand og næstformænd finder 

sted i lige år med forskudte valgperioder 

for henholdsvis formanden og næstfor-

mændene. 

Stk. 6 

Kandidatanmeldelse skal være Dansk Sy-

geplejeråds sekretariat i hænde pr. 30.09 i 

det år hvor valg af enten formand eller 

næstformænd finder sted. De nærmere 

regler om kandidatanmeldelse m.v. fast-

sættes af hovedbestyrelsen.  

§ 29. Formands- og næstformandsvalg 

Fælles bestemmelser  

Stk. 3  

Valg af formand og næstformænd finder 

sted i lige år. 

 

 

Stk. 6 

Kandidatanmeldelse skal være Dansk Sy-

geplejeråds sekretariat i hænde pr. 30.09 i 

det år, hvor valg af formand og næstfor-

mænd finder sted. De nærmere regler om 

kandidatanmeldelse m.v. fastsættes af ho-

vedbestyrelsen 

 

Det skal præciseres, at kandidaterne til formands/næstformandsvalg er de kongresdelege-

rede, hvorfor det kun giver mening at lave ovenstående e ændring hvis kredsbestyrelses-

valg ligger et år før formandsvalg. Og så vil der være tre år uden valg. 

 

Der vil skulle tages stilling til principper for ikrafttrædelsestidspunkt og evt. overgangs-

bestemmelse. 

 


