Opsamling fra Kredsrådsmøde fredag den 30. november 2018

Emnet for Kredsrådsmødet var:
”En sammenhængende og attraktiv forening: Foreningens decentrale struktur skal være
gennemskuelig, kendt og understøtte den samlede medlemsskares interesser”, jf
Arbejdsprogrammets pkt. 4.1.
Desværre var kun 5 kredsmedlemmer mødt frem til mødet. De fremmødte drøftede sammen med
bestyrelsen ved to borde, hvordan og hvilke indsatser, der kan tages i anvendelse for at
understøtte en gennemskuelig og kendt kredsstruktur, herunder hvordan der tages hånd om nye
kredsmedlemmer, fx ved et årligt fælles møde med DP i hver kreds.
Efter borddrøftelserne blev følgende forslag fremsat og drøftet i plenum:
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Fællesmøder mellem kreds og DP for nye medlemmer. Nogle gav udtryk for, at der kan
være forskel på, hvad kredse tæt på København og langt fra København har behov for,
ligesom der kan være forskel mellem kredse mere generelt mht. om fælles møder med DP
giver mening.
Velkomstpakke til nye medlemmer. Der blev givet udtryk for, at man måske kan justere på
velkomstpakken til nye medlemmer. Der var desuden forslag om at ringe eller skrive
direkte til nye medlemmer. Velkomstpakken må gerne indeholde et organisationsdiagram,
eller andet, så det bliver nemmere for nye medlemmer at orientere sig i den forgrenede
struktur mht. hvor de er, hvor de kan engagere sig og hvordan. Evt. også med tematiseret
indhold, mulighed for besøg i DP‐centralt en gang om året (eller flere gange/spredt ud over
året).
Intro‐materiale om kredsarbejde. Det blev drøftet, om der kan gøres yderligere for at
introducere nye kredsmedlemmer til kredsarbejdet, måske især de praktiske og
administrative forpligtelser.
Behov for mere viden lokalt om, hvad ”de egentlig laver inde i DP i Kbh”.
DP centralt giver besked til kredsen, om nye medlemmer, og kredsen tilrettelægger selv
introduktion.
Alle kredse står for introduktion af nye medlemmer sammen – f.eks. fysisk i de større byer,
så kredse kan gå sammen.
Kredsene orienteres ikke naturligt om arrangementer, møder m.v. i eget område, når de er
arrangeret af DP‐C. Det vil være en god ide fremover, at styrke denne information.
Nye medlemmer vil have behov for forskelligt og forskellig introduktion. Nyuddannede har
andre behov end andre kandidatmedlemmer, der kommer til kredsene.
Arrangementer for nyuddannede og nye kredsmedlemmer f.eks. på universiteterne.
Invitere kredsmedlemmer til tematiserede møder fremfor møder om klassisk
fagforeningsarbejde.
Det vil være godt, hvis medlemmerne lokalt får mere indsigt i det politiske arbejde i DP‐
centralt, herunder i de benhårde politiske prioriteringer, der sker og er nødvendige i
foreningen.
En god og lækker publikation (som man ikke har lyst til at smide ud) til medlemmerne med
oplysninger om, hvordan man kan bruge DP

