Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere under DS,
dagsorden til skype-møde mandag d. 18. maj 2015
Deltagere: Anne-Marie Wulf, Rikke Ludvigsen, Birthe Møller, Eva Terkelsen, Birgitte Junø
Susanne Thue Cudjoe og Charlotte Holmerhøj fra DS var forhindrede i at deltage

Dagsorden
1. Valg af referent - Birgitte
2. Referat af 10.04.2015 godkendt
3. Status og drøftelse af aktiviteter
1. ”Fremtidsværkssted
Status på tilmelding og samlet udgiftspost
Anne-Marie orienterer om, at der kun er en tilmelding (Inge) udover
bestyrelsen dvs. kun 7, og dagen dermed aflyses. Susanne skriver ud til
medlemmerne om aflysningen og efterlyser samtidig input og idéer til værdier
og strategi i sektionen.
Det besluttes at bruge dagen på bestyrelsesmøde og invitere suppleanterne
Inge og Isabella med fra kl. 9-11.30 til afklaring af roller og input til værdi- og
strategidrøftelse. Resten af dagen er regulært bestyrelsesmøde bl.a. er der
brug for nogle afklaringer omkring Socialrådgiverdagene.
Rikke skriver til suppleanterne.
Anne-Marie hører, om Charlotte har mulighed for at deltage.
Dagen afholdes i Anne-Maries lokaler.
2. Coachingdag for bestyrelsen med Ole Fogh Kirkeby d. 20.8.2015
Kan Osloturen realiseres og hvad er alternativet?
Anne-Marie orienterer om, at Ole godt kan den fastsatte torsdag. Men
Osloturen koster 2.000 kr. pr. mand plus frikøb og transport. Der er enighed
om, at det bliver alt for dyrt, og at medlemmernes penge ikke skal bruges på
den måde. Idéen var som ny bestyrelse at have god tid sammen også
socialt, så der er forslag om, at vi evt. kan være i et sommerhus. Anne-Marie
undersøger pris på leje af et sommerhus fra Kreds København?????
Samtidig undersøges det, hvad Ole har af krav til lokaler, og om vi evt. kan

være i DS´s lokaler. Lokalerne ved Vartov findes også egnede.
Viser det sig efter bestyrelsesdagen i juni at det ikke er nødvendigt med
todagesmøde i august aflyses fredagen.

3. ”Sådan undgår du at få røven på komedie”
Orientering fra Rikke og Eva
Rikke har talt med en advokat, der gerne vil komme og fortælle om
immateriel ret, ophavsret og ansvar. Brug af materiale, hvad må vi gøre, hvis
vi alligevel kommer til det, hvad så?, hvordan sikrer vi os bedst muligt i
forhold til eget materiale, rådgiveransvar osv.
Eva har kontaktet Skats team til undervisning på mail og telefonisk uden at få
kontakt.
Der er en drøftelse af omfang og indhold i dagen og enighed om, at det er
det specifikke i forhold til at være selvstændig, der skal være
omdrejningspunktet.
Det kan evt. holdes på Kosmopol.
Der skal egenbetaling på.
4. Socialrådgiverdage
Der er reserveret en stand - pris 12.000 kr.
Der er en del, der skal arbejdes med, hvorfor det kommer på
bestyrelsesmødet d. 19.6., så der evt. kan uddelegeres opgaver.
5. Profileringsstrategi
Der arbejdes videre med profileringsstrategien efter d. 19.6.
4. Status Regnskab/Budget
Jeg tænker, at hver aktivitet skal forsøge at opstille sit eget budget, så vi kan
skabe og fastholde en overblik ift. indtægter og udgifter.
Anne-Marie orienterer om budget og principperne i dette. Ingen yderligere
kommentarer, da Helle har ferie.
5. Hjemmesiden
Susanne har gennemgået den og der er plads til forbedringer.
Susanne og Birthe har telefonisk gennemgået hjemmesiden og Susanne har sendt
en længere mail omkring forbedring af hjemmesiden, som Anne-Marie sender
videre til os andre.

6. Fra DS (fælles faggruppe formandsmøde og frikøb)
• Både formand og næstformand er denne gang forhindrede i at deltage i det
fælles faggruppe formandsmøde.
• Anne-Marie orienterer om, at der er faste regler for frikøb, der betyder, at der
ikke kan ydes noget for aftenmøder.

7. Afslutning og opsamling
• Evaluering af bestyrelsesmødet
• Enighed om, at det fungerede godt og at det sagtens kan bruges en anden
gang, hvis der bliver behov for det – den geografiske spredning taget i
betragtning.

8.

Eventuelt

Birgitte Junø
d. 25.5.2015

