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Catherina Volfgang Pedersen, regionskoordinator, Nordjylland 

Juliana de Freitas Obed Jensen, regionskoordinator, Nordjylland  

 



Referat af  
Landsbestyrelsens møde  
16.-18. september 2022 

Side 2 af 12   
 

1 Valg af mødeleder, referent og stemmetæller 

 
Victoria Funder er valgt til mødeleder. 
 
Laura Wesseltoft er valgt til referent. 
 
Søren Quist og Frederikke Schødts er valgt til stemmetællere. 
 

2 Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen er godkendt af landsbestyrelsen. 
 

3.1 Opstart på arbejdet i landsbestyrelsen 

Sag til: Beslutning Tid: 90 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget (FU) Fremlægges af: Maja og Charlotte 

 
Da vi nu skal i gang med et nyt SLS-år i Landsbestyrelsen, skal vi nu drøfte det kommende 
arbejde og samarbejde i landsbestyrelsen. 
 
I det kommende år kan der komme mange spændende ting på programmet, og det er os 
som en landsbestyrelse der skal være med til at danne rammerne for dette. Til årsmødet 
blev der stemt 2 indsatsområder ind, som vi skal i gang med at danne rammerne for at nå.  
 
For at kunne gøre dette skal vi starte med at have en drøftelse om hvordan vi samarbejder i 
landsbestyrelsen, så vi kan sikre en bæredygtig arbejdskultur for det kommende år.  
 
Landsbestyrelsen er SLS’ ledelse mellem årsmøderne og har det overordnede ansvar for 
økonomien for SLS, jf. SLS’ vedtægter. For at kunne danne rammerne for dette og have en 
god drøftelse, overvejes dette inden mødet, som er: 

- Hvad ser man selv som god ledelse? 
- Hvad kræver det at opnå ovenstående? 

 
Udover at drøfte hvad en god ledelse er, skal vi også drøfte hvad vi tænker FU’s arbejdsop-
gaver er at varetage og hvad der er koordinatorernes. I bilag 3.1.A kan man læse vedtæg-
terne om koordinatorernes og FU’s opgaver, samt landsbestyrelsens arbejdsopgaver.  
 
Ud fra dette drøftes regionskoordinatorernes opgaver, så vi når til enighed om en oversigt 
over opgaver, som kan opdateres på aktivguiden. I bilag 3.1.B kan der læses, hvilke arbejds-
opgaver som regionskoordinator, som der står på aktivguiden i øjeblikket.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen, på baggrund af et oplæg om ledelse og organisering i 
SLS, drøfter fordelingen af opgaver i landsbestyrelsen, særligt mhp opgaverne som regions-
koordinator. Det skal munde ud i en opdatering af oversigten over opgaver som regionskoor-
dinator på aktivguiden. 
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Dette mødepunkt vil muligvis foregå udenfor med en lille aktivitet. Så husk tøj og sko, som 
passer til det.  
 
Bilag 
3.1.A Uddrag af vedtægter for SLS kap. 3, 4 og 5 
3.1.B Regionskoordinatorens opgaver 
 
Beslutning 
Landsbestyrelsen har drøftet fordeling af opgaver i landsbestyrelsen.  
 
Teksten på hjemmesiden/Aktivguiden om regionkoordinatorernes opgaver rettes, så den af-
spejler det faktiske arbejde som regionskoordinator i højere grad.  
Det omhandler relationen til lokale afdelinger, indsatser og kampagner, relation til kredse og 
professionshøjskoler samt rollefordeling mellem forretningsudvalg og regionskoordinatorer.  
 
Den konkrete bearbejdning af tekst gennemføres af sekretariatet, som tager højde for ved-
tægter samt tekstens formidlingsevne. 
 

3.2 Vedtagelse af samarbejdsaftale  

Sag til: Beslutning  Tid: 45 min 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Michelle Toft og Laura Wes-
seltoft  

 
Frem mod årsmødet i maj 2023 har vi fået æren og ansvaret for at lede organisationen.  
 
Som nyvalgt landsbestyrelse følger for os alle henholdsvis nye arbejdsopgaver, roller og 
samarbejdspartnere. 
 
På vores første møde den 16-17. september lægges der op til, at vi laver en forventningsaf-
stemning til det kommende års samarbejde, og interne forventninger til os selv og hinanden.  
 
På mødet vil der blive faciliteret en drøftelse i plenum, hvor vi med udgangspunkt i nedenstå-
ende punkter drøfter det fremtidige samarbejde. 
 
Du bedes reflektere over dine ønsker og forventninger til nedenstående:  

• Hvordan ønsker vi at arbejde på landsbestyrelsesmøderne?  

• Hvordan ønsker vi at arbejde mellem landsbestyrelsesmøderne?  

• Hvordan ønsker vi at agere ledelse i SLS? Hvordan skal medlemmer og andre aktive 

se på os som et team? 

 
Der vil blive taget udgangspunkt i sidste års landsbestyrelses samarbejdsaftale jf. bilag 3.2.A 
Samarbejdes aftale i SLS´ landsbestyrelsen (fra den 12. september 2022). Eventuelle tilføjel-
ser eller rettelser vil efterfølgende blive renskrevet til landsbestyrelsens samarbejdsaftale.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter det fremtidige samarbejde i landsbestyrelsen og 
beslutter en samarbejdsaftale. 
 
Bilag 
3.2.A Samarbejdsaftale i SLS´ landsbestyrelse 
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Beslutning 
Baseret på drøftelser under mødet, udarbejdes en samarbejdsaftale af forretningsudvalget, 
som sendes ud med referatet.  
 
Hvis der er indvendinger til samarbejdsaftalen, skal landsbestyrelsesmedlemmerne give ind-
vendinger per mail indenfor tre hverdage. Hvis der ikke modtages nogen indvendinger, be-
tragtes samarbejdsaftalen som vedtaget.  
 

3.3 Vedtagelse af forretningsorden 

Sag til: Beslutning  Tid: 60 minutter 

Stiller: Forretningsudvalet 
Fremlægges af: Michelle Toft og Laura Wes-
seltoft  

 
Vores forretningsorden skal revideres og godkendes af landsbestyrelsen.  
 
Revisionen vil tage udgangspunkt i den forretningsorden der blev godkendt på Landsbesty-
relsens møde, d. 7. november 2022. 
 
I bedes læse den tidligere forretningsorden, bilag 3.3.A Forretningsorden for SLS´ landsbe-
styrelse (fra den 7. november 2022), samt overveje evt. ændringer.  
 
Vi har i forretningsudvalget følgende forslag til ændringer:  
Ved kongressen i år blev det vedtaget at titler i DSR fremover som udgangspunkt er køns-
neutrale. Vi indstiller derfor til, at formand ændres til forperson, samt at næstformand ændres 
til næstforperson gennem hele dokumentet. Dette vil føre til ændringer i følgende punkter: 
Punkt 4, punkt 6, punkt 19, punkt 23, punkt 24 og punkt 26 
 
Facilitering vil tage udgangspunkt i den gældende forretningsorden og en drøftelse af even-
tuelle forslag til ændringer. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter den fremtidige forretningsorden i landsbestyrelsen 
og beslutter en forretningsorden. 
 
Bilag 
3.3.A Forretningsorden for SLS´ landsbestyrelse. 
 
Drøftelse 
Vi ønsker til enhver tid i landsbestyrelsen at være så bredt repræsenteret som muligt for SLS 
og landets sygeplejestuderende, og arbejder derfor på at alle valgte landsbestyrelsesmed-
lemmer deltager til alle LB møder. Dog er vi en organisation, som ofte har udskiftninger, og 
har derfor behov for at have fleksible rammer for arbejdet i landsbestyrelsen og særligt når 
det gælder beslutningsdygtighed. Det er til gavn for resten af SLS, at landsbestyrelsen er be-
slutningsdygtige uanset fremmøde.  
 
Beslutning 
Forretningsudvalget indstiller til, at ’formand’ ændres til ’forperson’, samt at ’næstformand’ 
ændres til ’næstforperson’ gennem hele dokumentet. Dette medfører ændringer i følgende 
punkter: Punkt 4, punkt 6, punkt 19, punkt 23, punkt 24 og punkt 26. 
Forslaget er enstemmigt vedtaget.  
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Forslag om hvorvidt punkt 16 skal ændres (ikke om evt. ændringer, men om hvorvidt der åb-
nes for ændringer). 
Forslaget er enstemmigt forkastet.  
 
Afstemning om samlet forretningsorden, inkl. ændringer.  
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

3.4 Vedtagelse af økonomiske regler 

Sag til: Beslutning Tid: 30 minutter 

Stiller: FU Fremlægges af: Maja Laibjørn 

 
De økonomiske regler skal revideres og godkendes af landsbestyrelsen. Revideringen vil 
tage udgangspunkt i de økonomiske regler der blev godkendt på SLS-bestyrelsens møde,12. 
september 2021.  
 
Vi har i forretningsudvalget ikke fundet nogle forslag til ændringer. 
 
Facilitering: Gennemgang af de økonomiske regler og eventuelle forslag til ændringer.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen ændrer og/eller godkender de økonomiske regler. 
 
Bilag 
3.4.A Økonomiske regler for SLS, senest ændret og godkendt på SLS-bestyrelsens møde, 
12. september 2021. 
 
Beslutning 
Det besluttes, at der i starten af dokument tilføjes, at det skal tilsendes til sls@dsr.dk 
 
Det besluttes, at der i afsnittet omkring transport, inden opremsning af de gældende regler 
ved de forskellige transportformer står og tilføjes: 
Konkret gælder følgende regler, hvis disse ikke følges, kan man ikke forvente refusion:  
Dette vil desuden medføre ændringer i punkterne omkring de gældende regler, da det ikke 
længere er nødvendigt, at der under de enkelte punkter står, at man ikke kan forvente refu-
sion.  
 
Det besluttes, at der under punktet omkring de gældende regler for transport i bil, skal ud-
specificeres at man i SLS opfordrer til sammenkørsel.  
 

3.5 Workshop ”Fair løn i studierelevante studiejobs” 

Sag til: Beslutning  Tid: 1,5 time 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Charlotte, Victoria og Mi-
chelle 

 

mailto:sls@dsr.dk
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Indsatsområdet ”Løn efter kompetencer til sygeplejestuderende i studierelevante job” blev 

vedtaget af årsmødet som et af de to indsatsområder for det kommende år (det andet er 

Praktikløftet). Beskrivelsen af indsatsområdet findes i bilag 3.5.A og skal læses inden mødet.  

Indsatsområdet har allerede kørt i et år, og vi er kommet langt med at udbrede de politiske 

budskaber.  

 

En kort opsummering af hvor langt vi er kommet det sidste år: 

Vi fik udarbejdet en kampagneplan, som beskriver vejene til målet om løn efter kompetencer 
i studierelevante jobs. Der er en række delmål, der kan hjælpe os med at opnå hovedmålet. 
For eksempel: 

• At DSR får forhandlingsretten over sygeplejestuderende 

• At vi får titel som ”sygeplejestuderende” og ikke som ”ufaglærte” eller ”uuddannet per-

sonale”. 

• At vi får løntillæg for at være sygeplejestuderende til den løn, man får som ”uuddan-

net sundhedspersonale”. 

 
Derfor har vi opsat en række delmål, som beskrives herunder – inkl. aktiviteter det sidste år:  

1. Skabe opbakning og bred enighed blandt sygeplejestuderende 

a. Vi slog opslag op i ”Jeg er sygeplejestuderende” facebook-gruppen, hvor en 

håndfuld aktive fra FU og landsbestyrelsen startede debatter om den uretfær-

dige løn i studierelevante studiejobs, og ansættelsen som ufaglærte.  

b. Vi afholdte Aktivtræf, hvor vi havde kickoff for SLS-aktive, og startede op på 

aktivistiske indsatser for kampagnen. Heriblandt fredagscaféer i SLS-afdelin-

gerne, hvor vores kampagne-materialer kom ud at leve. 

c. Vi afholdte et medlemsmøde for SLS-medlemmer, hvor vi gennemgik funda-

mentet for kampagnen og inviterede Grete Christensen til at svare på spørgs-

mål.  

d. Vi grundlagde to aktivistgrupper, som arbejdede med kampagnen i løbet af 

foråret 2022. 

2. Finde allierede blandt andre sundhedsfaglige studenterorganisationer 

a. Vi har opstartet dialog med en række studenterorganisationer, bl.a. jordemo-

derstuderende, fysioterapeutstuderende, radiografstuderende, bioanalytiker-

studerende m.fl. 

3. Anerkendelse fra arbejdsgivere 

a. Vi har presset på over for Danske Regioner og gjort dem opmærksom på det 

store rekrutteringspotentiale af dygtige medarbejdere der er, blandt sygepleje-

studerende. 

4. Opbakning i DSR’s kongres i maj 2022 

a. Vi stillede et forslag, der blev vedtaget, på DSR’s kongres i maj 2022. Det be-

tyder, at DSR fortsætter arbejdet for at sygeplejestuderende får en løn sva-

rende til kompetencer i studierelevante jobs i kongresperioden – der løber ind-

til 2024. 

5. FOA anerkender at der er brug for en løsning.  

a. Vi er gået i dialog med FOA for at presse på for at skabe en højere løn til sy-

geplejestuderende.  

 
Indstilling 
Med afsæt i hvor langt vi er kommet det sidste år, indstilles det, at vi i landsbestyrelsen tager 
det næste skridt, så vi kan komme endnu længere det næste år. De politiske drømme og mål 



Referat af  
Landsbestyrelsens møde  
16.-18. september 2022 

Side 7 af 12   
 

er fortsat de samme, og derfor skal vi nu drøfte hvordan vi organisatorisk kan komme læn-
gere. Det gør vi ved at drøfte vores to organisatoriske indflydelsesveje: 

• Hvordan engagerer vi bedst vores medlemmer? 

• Hvordan inddrager vi bedst vores aktive? 

 
Der skal drømmes stort og alle umiddelbare forhindringer skal glemmes. Til sidst tager vi de 
realistiske briller på, og prioriterer for det kommende år.  
 
Det indstilles, at Landsbestyrelsen beslutter hovedlinjerne for aktiviteter i indsatsområdet for 
SLS-året 2022-2023. 
 
Bilag  
3.5.A Aktivguiden, indsatsområdet 
 
Beslutning 
Landsbestyrelsen drøfter idéer og prioriterer hovedlinjer for aktiviteter under indsatsområdet.  
Aktiviteterne er fordelt på hhv. muligheder for de enkelte enheder i SLS og højtprioriterede 
aktiviteter, som alle SLS’ enheder skal deltage i.  
 
Landsbestyrelsen arbejder videre med en mere konkret udmøntning af aktiviteterne i dialog 
med regionsbestyrelser og afdelinger. Her er fokus særligt på de aktiviteter, landsbestyrelsen 
har valgt at prioritere højt, med deltagelse af alle organisatoriske niveauer i SLS.  
Det drejer sig om aktiviteter vedr. viden om lønforhandling, lønoverblik, sociale medier, akti-
vistgrupper og en særlig indsats om at klæde SLS’ lokale afdelinger godt på til at lave egne 
aktiviteter indenfor indsatsområdet.  
 

3.6 Workshop om indsatsområdet ”Praktikløftet” 

Sag til: Beslutning Tid: 90 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Laura, Louise og Maja 

 
Ved årsmødet blev indsatsområdet “praktikløftet” valgt ind og vi ønsker at lands- og regions-
bestyrelserne er med til at sætte den årlige retning for området.  
 
Ved denne workshop er tankerne at vi skal ud og drømme stort om indsatsområdets potenti-
aler for regionerne. 
 
I regionsbestyrelsen skal der tegnes det perfekte praktiksted på baggrund af indsatsområdet 
i bilag 3.6.A.  
 
Tegningen skal vise den perfekte praktik, der er ikke nogen krav og i skal bare drømme stort! 
Tegning af det perfekte praktiksted, som regionen tænker den ser ud. De tegninger skal ind-
sendes til sls-naestforperson@dsr.dk inden landsbestyrelsesmødet.   
 
Udover dette drøftes der i regionen: 
Hvilke arrangementer kan i se der kan laves lokalt/ regionalt i jeres region ud fra indsatsom-
rådet? 
 
Jeres drøftelse om arrangementer og tegningerne fra de forskellige regioner er udgangs-
punktet for workshoppen på landsbestyrelsesmødet.  
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Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter drømmene for det kommende års handlinger inden 
for “praktikløftet” og slutvis gøres drømmende op i kan og skal opgaver.  
 
Derudover indstilles det til at Landsbestyrelsen beslutter hvilket arbejdsopgaver der skal prio-
riteres indenfor indsatsområde. 
 
Bilag  
3.6.A Aktivguiden, indsatsområdet 
 
Beslutning 
Landsbestyrelsen drøfter idéer og prioriterer hovedlinjer for aktiviteter under indsatsområdet.  
Aktiviteterne er fordelt på hhv. muligheder for de enkelte enheder i SLS og højtprioriterede 
aktiviteter, som alle SLS’ enheder skal deltage i.  
 
Landsbestyrelsen arbejder videre med en mere konkret udmøntning af aktiviteterne i dialog 
med regionsbestyrelser og afdelinger. Her er fokus særligt på de aktiviteter, landsbestyrelsen 
har valgt at prioritere højt, med deltagelse af alle organisatoriske niveauer i SLS.  
Det drejer sig om udvikling af Praktikparat-konceptet, og et nyt koncept om Praktikdebriefing.  
 

3.7 
Valg af SLS’ delegerede og suppleanter til DSR’s 
kongres 

Sag til: Beslutning  Tid: 15 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Charlotte 

 
Jf. Dansk Sygeplejeråds love § 22, stk. 1. består kongressen af seks repræsentanter fra 
SLS.  
 
I SLS er der tradition for, at alle seks repræsentanter i DSR’s kongres udfyldes af forretnings-
udvalget i SLS. Man er valgt for en periode på 1 år for SLS. 
 
Derudover kan SLS vælge seks suppleanter, som kan træde i stedet for de kongresdelege-
rede, fx ved sygdomsfravær eller manglende mulighed for deltagelse.  
 
Der afholdes ordinær kongres i Dansk Sygeplejeråd hvert andet år, temakongres minimum 
én gang indenfor valgperioden, og ekstraordinær kongres ved særlige tilfælde. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen vælger seks repræsentanter og seks suppleanter til DSR’s 
kongres. 
 
Beslutning 
Forretningsudvalget er valgt som de seks kongresdelegerede til DSR fra SLS. 
 
Følgende er listen over suppleanter til de kongresdelegerede:  

1. suppleant – Julie Pagh Pedersen, regionskoordinator, Sjælland  

2. suppleant – Trine Løvenskjold, regionskoordinator, Hovedstaden  

3. suppleant – Ellen Remonde, regionskoordinator, Hovedstaden  

4. suppleant – Søren Quist, regionskoordinator, Midtjylland 
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5. suppleant – Catherina Volfgang Pedersen, regionskoordinator, Nordjylland 

6. suppleant – Frederikke Schødts, regionskoordinator, Syddanmark 

 

4.1 Gennemgang af professionsstrategi i DSR 

Sag til: Drøftelse Tid: 1,5 time 

Stiller: Charlotte Gøtstad Sørensen 
Fremlægges af: Dorthe Boe Danbjørg, 2. 
næstforkvinde for DSR og Charlotte Gøtstad 
Sørensen 

 
Sygeplejeprofessionen og -faget er under løbende forandring, og i de processer spiller 
Dansk Sygeplejeråd en stor rolle. I maj måned 2022 afholdte DSR en fagkongres med fokus 
på at debattere sygeplejeprofessionens mange forskellige aspekter, hvor deltagerne havde 
mulighed for at komme med input til, hvordan man ønsker at professionen og faget ser ud i 
fremtiden. De overordnede temaer til fagkongressen var sygeplejerskers roller, kompetencer 
og arbejdsliv. 
 
I øjeblikket er situationen i sundhedsvæsenet præget meget af manglen på sygeplejersker, 
og vi ser ind i en fremtid med flere og flere ældre med komplekse sygdomme. Samtidig bul-
drer den teknologisk udvikling derudaf, hvilket alt sammen har betydning for udviklingen af 
sygeplejeprofessionen. 
 
Samtidig ser vi også et alvorligt fald i antallet af ansøgere til uddannelsen, så det kommer til 
at have stor betydning for fremtidens sygeplejersker, hvordan selve sygeplejeprofessionen 
ser ud i fremtiden. Til grund for sygeplejeprofessionen ligger vores uddannelse, og derfor er 
det også relevant at gøre sig tanker om denne. 
 
DSR’s professionsstrategi er med til at sætte rammerne for de politiske budskaber fra DSR til 
politikere, arbejdsgivere og andre aktører i sundhedsvæsenet. I forbindelse med udviklingen 
af DSR’s fremtidige professionsstrategi spiller vi i SLS en særlig rolle som hverdagens ek-
sperter i at være sygeplejestuderende, da vi kommer med et indblik på sygeplejerskernes ar-
bejde som man kun har som sygeplejestuderende.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter hvilke tanker vi gør os om sygeplejeprofessionen i 
fremtiden, hvordan vi håber det ser ud, hvordan vi frygter det ser ud m.m..  
 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter sygeplejeprofessionen ud fra disse overordnede 
spørgsmål, som vil blive udfoldet mere under oplægget: 

- Hvad er samfundets syn på sygeplejerskers værdi i 2033? 
- Hvilke funktioner/roller har sygeplejersker i 2033? 
- Hvordan ser sygeplejerskers virksomhedsområde ud i 2033? 
- Hvordan sikrer vi det gode arbejdsliv i 2033? 

 
Drøftelse 
Billeder af de forskellige gruppers plancher. 
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5.1 Næstforpersonsvalg i DSR 

Sag til: Orientering  Tid: 15 min 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Charlotte Gøtstad Sørensen 

 
Dansk Sygeplejeråd afholder valg til de to poster som næstforperson i den centrale politiske 
ledelse, som består af formand (Grete Christensen) og to næstforpersoner, som i øjeblikket 
består af Anni Pilgaard som 1. næstforkvinde og Dorthe Boe Danbjørg som 2. næstforkvinde. 
I skrivende stund (d. 26. august) har Dorthe meddelt at hun genopstiller, og Anni har meddelt 
at hun ikke genopstiller.  
 
Der er opstillingsfrist d. 5. oktober og valget bliver afgjort d. 8. november. Alle delegerede i 
DSR’s kongres er opstillingsberettigede, dvs. de medlemmer som er valgt ind via DSR’s 
kredsbestyrelser, SLS’ kongresdelegerede og i Lederforeningens bestyrelse. 
 
Næstforpersonsvalget i DSR er relevant for os i SLS, da vi traditionelt set har et tæt samar-
bejde med særligt den ene næstforperson, som har uddannelsesområdet som ansvarsom-
råde. Vi har derfor en interesse i at følge valget tæt og kommer på mødet til at gennemgå 
den strategi der er lagt for at få vores politiske dagsordener inkorporeret i valget.  
 

5.2 Folketingsvalget 

Sag til: Orientering  Tid: 30 min 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Charlotte Gøtstad Sørensen 

 
Folketingsvalget står lige for døren, og i skrivende stund (26. august) er det ikke til at vide, 

hvornår det bliver udskrevet. Der er dog meget der tyder på, at det bliver udskrevet med af-

holdelse i september eller oktober.  

 

Vi har i den grad en interesse i at deltage i Folketingsvalget, da det er en vigtig begivenhed 

at få vores dagsordener på bordet. Derudover står sundheds-dagsordenerne højt på dan-

skernes interesselister til dette Folketingsvalg, og det er derfor en åben invitation til at få ud-

bredt vores politiske dagsordener.  

 

De overordnede planer der er lagt for Folketingsvalget fra os i SLS, går ud på at give vores 

SLS-medlemmer muligheden for at træffe informerede valg når det kommer til vores dagsor-

dener. Til mødet gennemgår vi de planer, der er lagt (og som muligvis allerede er opstartet) 

for Folketingsvalget. 

 

6 Meddelelser 

 
Ingen meddelelser. 
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7 Eventuelt og evaluering 

 
 
Eventuelt 

1. Hvordan indkalder man til landsbestyrelsesmøderne:  

Der er problemer med deltagerlisten, da de ikke er opdateret. Derfor er det økono-

misk set et ønske at man melder sig til landsbestyrelsesmøderne, fremfor at man er 

tilmeldt automatisk.  

Der er stemning for at dette gøres fremadrettet. 

2. Husk tilmelding til kursusweekenden. 

3. Praktikløftet 

Der er et ønske om at lave en hjemmeside omkring praktikparat, så der er en fane 
under aktivguiden decideret til praktikparat og hvordan dette afholdes.  
Arbejdet omkring dette kan gøres i arbejdsgruppen. 
Landsbestyrelsesmedlemmer med interesse for arbejdsgruppen. 

o Catherina 

o Frederikke 

 
Evaluering 
Landsbestyrelsen evaluerer efter delta-plus-model for programmet hhv. lørdag og søndag.  

 


