
Referat fra bestyrelsesmøde i lederkredsen. Mandag d. 13. marts 2022 
 

Kongresdelegerede 
Kongressen afholdes den 16. november 2022. Lederkredsen har 4 delegeret pladser samt to 

suppleanter.  

Delegerede er: Anette Frederiksen, Mille Sundquist, Katrine Kildedal og Signe Dueholm. 

Suppleanter: Karin Hammer og Maj-Britt Romme.  

Tilhørere: Lene Kjærgård-Jensen og Trine Lind. 

 

Generalforsamling og medlemsmøde afholdes den 19. maj i Jordemoderforeningen, Kvæsthuset. 

Forslag: præsentation af regionernes fødeplaner, Anette tager kontakt til danske regioner. 

 

NJK i Finland drøftelse af, om lederkredsen fremover skal give tilskud til motiverede ansøgninger 

som til fx internationale kongresser. Drøftelsen er på baggrund af en henvendelse fra et 

kredsmedlem. Bestyrelsen enes om, at midlerne i kredsen bruges bedst ved arrangementer, der 

rammer medlemmerne bredere, som fx niveau 2-lederseminar, hulemøde og medlemsmøde. 

  

Tilskud til sammenslutning af chefjordemødre 
Forespørgsel fra medlemmer af kredsen, om leder-KB vil give tilskud til arbejdet i 

sammenslutningen af chefjordemødre. 

Sammenslutningen af chefjordemødre mødes nu oftere om et strategisk arbejde i jordemoderfaget, 

og derfor er der brug for støtte til aktiviteterne. 

I udgangspunktet er lederkredsen åbne overfor at kunne bidrage økonomisk løbende hvor det, der 

søges tilskud til gavner netop lederkredsens medlemmer. Men det vil blive vurderet ud fra en 

konkret ansøgning. 

 

  

Niveau 2 arrangement 
Afholdes den 21. og 22. september: 

1. dag med kaospiloterne, hvor dagen handler om at få blik for den virkelighed, vi står i, og gribe de 

handlemuligheder, den rummer. Vi kommer til at stoppe op og løfte blikket for at se på de 

organisationer, vi er ledere i - og for at se hinanden. David Storkholm og Paul Natorp vil facilitere 

en samtale, hvor vi går på opdagelse i vores hverdag. De vil træne os i et ledelsesmindset og i 

færdigheder, der hjælper os med at se muligheder. Og de vil guide os til væsentlige handlinger, der 

rummer læring og udvikling.  

På 2. dagen deltager Jordemoderforeningens Jurist og forhandlingsleder med temaer som: 

forhandling af egen løn, den svære samtale, forhandlinger, personale sager hvor 

Jordemoderforeningen deltager. 

  

Forberedelse HB møde 
Dagsorden samt bilag gennemgåes forud for Anettes deltagelse i KB-mødet den 22/3. 

 

 

Evt 
Maj-Britt sørger fremover for indkalder, kalenderinvitationer og udsendelse af dagsorden. 

 

 

Datoer: 



 

15/3 Landskonference for kredsbestyrelser  

27/4 bestyrelsesmøde 

19/5 generalforsamling og medlemsmøde 

22/6 Bestyrelsesmøde 

16/11 kongres 

 

 

Referent Signe Dueholm 

 


