
  

 

  

 

Genfremsat forslag til ekstraordinær kongres 2017 

 

 

 
Nr. 4.00 Ændring i tidspunkt for afholdelse af kongres 
 

 

Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden 

 

 

Indstilling: 

At der i DSR’s forretningsorden foretages følgende ændringer: 

 

§ 23.  

Stk. 1. Der afholdes ordinær kongres i maj måned på lige årstal. 

Ændres til: 

Stk. 1. Der afholdes ordinær kongres inden for perioden oktober – november i lige årstal. 

 

Der skal derefter konsekvens rettes i de følgende stk.  

 

 

Motivation:   

Det første halve år efter KB valg kommer let til at have fokus på den forestående kongres. 

Det betyder, at det er svært at få sammenhæng i arbejdet og fastholde engagementet til 

arbejdet lokalt i kredsen. Mange har stillet op til KB-valg med en lokal hjertesag – som de 

så først kan arbejde med senere.  

 

Samtidig bliver nye KB-medlemmer kastet ud i det kongresforberedende arbejde, inden 

de er blevet rigtig bekendt med, hvad arbejdet i KB indebærer. 

 

Vi ønsker derfor at ændre placeringen af kongressen, så den først finder sted et år efter 

valget af en ny KB. Dette vil gøre arbejdet i KB lettere at planlægge og vil styrke såvel 

kongresforberedelsen som introduktion til og forankring af den lokale indsats. 

 

 

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 

Kongressens opgave er at sætte retning på arbejdet i en valgperiode. Såfremt valgperio-

den på to år bibeholdes, betyder forslaget, at først halvvejs i valgperioden vil kredsbesty-

relsesmedlemmerne være med til at udstikke den politiske retning for den samlede orga-

nisation, Dansk Sygeplejeråd.  

 

Årshjulet for organisationen giver et overblik over hvornår forskellige vigtige begivenhe-

der i organisationen foregår, og heraf fremgår det at der er generalforsamlinger i alle 



  

 

kredse/ Lederforeningen i oktober måned, hvilket så vil 

være to vigtige begivenheder på næsten samme tid. 

 

Kongressen kommer til at falde sammen med valg til Formand/Næstformænd i november 

på lige år. Det blev på kongressen i 2012 besluttet at flytte disse valg, bl.a. så valgkamp 

ikke faldt sammen med kongressen.  

 

Forslaget indebærer ændringer af Dansk Sygeplejeråds love § 23, stk. 1. og stk. 3 

 

Lovændringer: 

Nuværende formulering Forslag til ændring 

§ 23.  

Stk. 1. Der afholdes ordinær kongres i maj 

måned på lige årstal. 

 

 

Stk. 3. Forslag til behandling på den ordi-

nære kongres kan fremsættes af hovedbe-

styrelsen, kredsbestyrelserne, bestyrelsen 

for Sygeplejestuderendes Landssammen-

slutning og bestyrelsen for Lederforenin-

gen i Dansk Sygeplejeråd. Kongressens 

delegerede kan fremsætte forslag, såfremt 

forslagene forinden har været drøftet i ho-

vedbestyrelsen, kredsbestyrelsen, bestyrel-

sen for Sygeplejestuderendes Landssam-

menslutning eller bestyrelsen for Leder-

foreningen i Dansk Sygeplejeråd. Forslag 

stiles til hovedbestyrelsen og skal være 

Dansk Sygeplejeråds sekretariat i hænde 

inden arbejdstids ophør den 15.03 på lige 

år. 

§ 23. 

Stk. 1. Der afholdes ordinær kongres in-

den for perioden oktober – november i 

lige årstal. 

 

Stk. 3. Forslag til behandling på den ordi-

nære kongres kan fremsættes af hovedbe-

styrelsen, kredsbestyrelserne, bestyrelsen 

for Sygeplejestuderendes Landssammen-

slutning og bestyrelsen for Lederforenin-

gen i Dansk Sygeplejeråd. Kongressens 

delegerede kan fremsætte forslag, såfremt 

forslagene forinden har været drøftet i ho-

vedbestyrelsen, kredsbestyrelsen, bestyrel-

sen for Sygeplejestuderendes Landssam-

menslutning eller bestyrelsen for Leder-

foreningen i Dansk Sygeplejeråd. Forslag 

stiles til hovedbestyrelsen og skal være 

Dansk Sygeplejeråds sekretariat i hænde 

inden arbejdstids ophør 2 måneder før 

kongressens afholdelse på lige år. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om 4-årige valgperioder.  

 


