
  

 

 

Kredsbestyrelsen 
 

 

Medlemmerne skal opleve nærhed og en tættere tilknytning til fællesskabet gennem dia-

log og aktiv involvering i politikudviklingen. DSR skal således spille en større rolle i med-

lemmernes hverdag. Det skal ske ved, dels at kredspolitikerne skal være opsøgende, til-

gængelig og synlige for medlemmerne, dels gennem et forpligtende samarbejde med til-

lidsrepræsentanterne. 

 

Kredsbestyrelserne skal styrke koordinering og samarbejdet og inspirere hinanden på 

tværs af enhederne i Dansk Sygeplejeråd om fælles udfordringer og tilbud.  

 

Lovændringer: 

Nuværende bestemmelse  Forslag til ændring 

§ 19. Opgaver 

 

Stk. 3. Kredsbestyrelsen har, under ansvar 

for overfor hovedbestyrelsen, kompetence 

i alle lokale spørgsmål. 

 

Stk. 5. Opgavevaretagelsen herunder ar-

bejdsdelingen internt i kredsens formand-

skaber skal tage hensyn til kredsens yder-

områder, f.eks. med hensyn til medlemsdi-

alog og samarbejde med organisations-

valgte. For så vidt angår Kreds Hovedsta-

den skal medlemmerne på Bornholm, 

grundet den fysiske afstand, i særlig grad 

tilgodeses, når kredsens aktiviteter herun-

der formandskabets arbejdsopgaver tilret-

telægges. 

 

 

§ 17. Kredsformand og Kredsnæstfor-

mand 

 

Stk. 1. i tilfælde af kredsformandens fra-

træden eller midlertidige forfald, indtræ-

der 1. kredsnæstformanden som formand 

for kredsen. 2. kredsnæstformanden ind-

træder herefter som 1. kredsnæstformand. 

 

Stk.2. Når der ikke i det i lovene fastsatte 

antal kredsnæstformænd, konstituerer 

kredsbestyrelsen ny kredsnæstformand af 

og blandt kredsbestyrelsens medlemmer. 

Disse træder ind i rækkefølge efter den/de 

§ 19. Opgaver 

 

Stk. 3. Kredsbestyrelserne har politisk an-

svar og kompetence i alle lokale spørgs-

mål og skal sikre sammenhæng mellem 

medlemmernes interesser og de lokalpoli-

tiske prioriteringer, strategier og indsatser. 

Kredsbestyrelsens opgave er at være tæt 

på medlemmerne og opfange signaler, der 

bringes i spil i forhold til politiske indsat-

ser og beslutninger lokalt og landsdæk-

kende på tværs i Dansk Sygeplejeråd.  

 

Stk. 5. Kredsbestyrelserne skal indgå i 

gensidig forpligtende involvering og ind-

dragelse af medlemmer, tillidsrepræsen-

tanter og øvrige organisationsvalgte.  

 

 

§ 17. Kredsformand og Kredsnæstfor-

mand 

 

Nyt stk. 4 i § 17  

Opgavevaretagelsen herunder arbejdsde-

lingen internt i kredsens formandskaber 

skal tage hensyn til kredsens yderområ-

der. 

 

Nyt stk. 5 i § 17 

Kredsformandens opgave er ligeledes at 

sikre den lokale implementering af Ho-

vedbestyrelsens beslutninger. 



  

 

allerede valgte/konstituerede kredsnæst-

formænd. Opstår situationen mindre end 

6 måneder inden udløbet af valgperioden, 

kan kredsbestyrelsen udlade konstitue-

ring. 

 

Stk. 3. Kredsformand og kredsnæstfor-

mænd aflønnes efter principperne fastlagt 

af kongressen. 

 

  


