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Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 
 

Bestyrelsesmødet afholdes i Holstebro, Fredericiagade 27-29, 7500 Holstebro 
 
Program 

Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 
Mødet begynder kl. 09.30   

Frokost fra kl. 12.00 – 12.45  
Mødet slutter kl. 15.00 
 

 
Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialraadgiverne.dk   

 

 
Tilstede 
Niels Skinnerup, Anni Christensen, Jeppe Andersen, Chanette Stefansen, Susanne 

Staun, Karina Søborg (2.supp), Mik Andersen – SDS Aalborg, Sisi P Pedersen, Sune P 

Kirketerp, Mads Bilstrup, Birthe Madsen, Stinne Willumsen, Lena Skovgaard, 

 

 

 

Afbud 
Helene Flintholm – SDS Århus, Lillian Steenberg (1. supp), Hanne Poulsen (3. supp) 

 

  

mailto:pv@socialraadgiverne.dk
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Dagsorden 
 

Mødeleder er Mads Bilstrup 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden er godkendt 
 

Punkt 2.4 DS2022 udsættes til den 28. maj 
Punkt 2.8 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm – udgår 
 

2. Beslutningspunkter 
 

2.1 Regionsbestyrelsesmøder afvikling/form (PV) 
2.2 Politikerskole oplæg (MB) 

2.3 Aktivitetsplan – opfølgning (MB) 
2.4 DS2022 (PV) 
2.5 Medlemsarrangementer efterår 2015 (MB) 

2.6 Fagligt udsyn 2016 (MB) 
2.7 Samarbejde med Socialpolitisk Forening (MB) 

2.8 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm (MB) 
2.9 Årsregnskab 2014 (PV) 
 

 
 

3. Politisk diskussion 
 
3.1 HB-dagsorden (MB) 

 
 

4. Orienteringspunkter 
 
4.1 Faglighed under pres (PV) 

4.2 Praktikpladser (PV) 
 

 
5. Evt. 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.1 Regionsbestyrelsesmøder afvikling/form 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
På seneste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen, da både formand og næstformand 

havde forfald, hvornår bestyrelsesmøder aflyses ved formandens fravær. 
 
Samtidig blev det besluttet at følgende skulle drøftes på næste bestyrelsesmøde ift. 

afvikling af møderne samt hvilken form møderne skulle have. 
 

- Skal møderne være halvdags- eller heldagsmøder? 
- Antal møder pr. år. 

- Hvilken tidsramme skal der være for møderne? 
- Skal der sættes tid af til de enkelte punkter? 

 

Bilag vedlagt: 
 

Indstilling: 
RB drøfter ovenstående punkter. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

Beslutning: 
Ift. til gennemførelse af møderne ved formand og næstformands forfald vil blive en 
konkret vurdering af Formand/næstformand og kontorleder. Aflysning vil så vidt 

muligt udsendes til bestyrelsen, så tidligt som muligt.  
 

Frikøb for selvstændige til bestyrelsesmøde – Det skal undersøges af den tværgående 
ledergruppe 
 

Der udsendes sammen med dagsorden en tidsplan for punkterne på dagsorden. 
Afsættes tid til politiske diskussioner/emner – eventuel forlænge hver 4. møde, hvor 

der kommer en oplægsholder. 
 
Antal bestyrelsesmøder pr. år – fastholder de nuværende 6 møder om året og 

bestyrelsesmøderne kan eventuelt afholdes på udvalgte arbejdspladser 
 

 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.2 Politikerskole; oplæg 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
På baggrund af sidste RB-mødes beslutning, så skulle Sune og Mads komme med et 

oplæg om ”organizings-modellen”, som der blev givet oplæg om på Politikerskolen 
d.16. og 17. januar 2015.  
 

Oplægget tager udgangspunkt i 3 modeller som en organisation kan tænkes på, og 
hver af de 3 modeller gennemgås. 

 
RB drøfter efterfølgende, hvordan de 3 modeller kan tænkes ind i RB`s og DS`s 

arbejde, samt på hvilken måde.  
Vil det f.eks. betyde at RB skal arbejde og være i dialog med TR og klubber på en ny 
og anden måde? 

 
Bilag vedlagt: 

Der udleveres materiale på mødet. 
 
Indstilling: 

RB drøfter de 3 modeller og deres mulige anvendelse i RB/DS. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 

Regionsbestyrelsen drøftede oplægget om de tre modeller. Rasmus Meyer kommer 
den 28. maj og holder et oplæg om DS2022 – som forberedelse til hvordan vi vil 

arbejde med DS2022 på temadag den 1. juni. 
 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.3 Aktivitetsplan - opfølgning 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
På generalforsamlingen d.3. oktober besluttede denne en aktivitetsplan indeholdende 

5 aktiviteter. 
RB skal nu i gang med at arbejde 2 af dem: 

- Rekruttering; hvordan fastholder vi medlemmer af DS og hvordan rekruttere 

vi nye medlemmer? Hvordan kan DS/RB i højere grad understøtte og hjælpe 
klubberne i deres arbejde? 

- TR/AMIR; er der TR/AMIR vi sjældent ser til arrangementer og som vi 
sjældent er i dialog med, og hvordan kan vi hjælpe og understøtte dem i deres 

arbejde, så de bliver mere ”synlige” på arbejdspladsen og for deres kollegaer? 
 
De 2 aktiviteter/fokusområder hænger til dels sammen, og RB drøfter derfor hvilke 

aktiviteter/indsatser der kan styrke ovenstående, konkrete forslag til mere synlighed, 
er der erfaringer fra de større klubber som kan bruges, samt hvordan de ansatte 

konsulenter, i et samarbejde med RB, inddrages i et kommende arbejde. 
 
Bilag vedlagt: 

Til mødet vil der muligvis være en oversigt over organisationsgraden i de 30 
kommuner i Region Nord, samt en tilbagemelding fra de ansatte konsulenter på 

klubber, der efter deres mening vil kunne bruge en ”hjælpende hånd”. 
 
Indstilling: 

RB drøfter ovenstående og udarbejde handleplan for de 2 indsatsområder. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 

Til næste møde skal det kortlægges, hvilke kommuner der er valgt TR. Der skal også 
til næste møde ligge en oversigt af organisationsgraden. Herefter besluttes hvilke 

indsatset der skal igangsættes og på hvilke arbejdspladser 
 
Stinne og Sune vil komme med et oplæg til 3-4 gode råd om rekruttering af ikke-

medlemmer, der kan sendes ud til TR’erne i Region Nord 
 

Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.4 DS2022 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Som forberedelse til vores seminar om DS2022 på Nyborg Strand den 1. juni – vil 

tidsplan – proces og udrulning blive præsenteret på bestyrelsesmødet.  
Tidsplanen er blevet vedtaget i HB og vil danne grundlag for det videre arbejde  
 

Bilag vedlagt: 
Bilag 2.4.1 DS2022 – tidsplan – proces og udrulning 

 
Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter oplægget som forberedelse til DS2022 seminar 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
Beslutning: 

 
 
Den videre opfølgning: 
Punktet udsættes til næste møde den 28. maj 2015  
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.5 Medlemsarrangementer efterår 2015 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Arbejdet med efterårets medlemsarrangementer skal påbegyndes. 

 
Udover de faglige arrangementer, så efterlyser flere og flere, at vi udbyder flere 
sociale arrangementer. Dette kunne f.eks. være ”DJØF med løg(n)”, hvor et godt grin 

kombineret med et glas vin/øl/vand har tiltrukket mange medlemmer. 
 

Kunne vi lave fredagsbar på de 3 regionskontorer, hvor vi bød på ølsmagning og lidt 
snack, eller skal vi også tilbyde lidt mere populistiske oplæg med f.eks. tidligere 

håndboldspiller Lars Christiansen eller journalist Puk Damsgaard? 
 
Vi skal dog fortsat tilbyde faglige arrangementer. 

 
Bilag vedlagt: 

 
Indstilling: 
RB drøfter og kommer med forslag til efterårets arrangementer. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
Beslutning: 
Der kommet forslag til medlemsarrangementer som Mads vil arbejde videre. 

Der blev foreslået at ligge nogle af arrangementet i arbejdstiden – der kom forslag om 
at planlægge socialt arrangementer i efteråret. 

 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.6 Fagligt Udsyn 2016 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
På Regionsgeneralforsamlingen blev det besluttet, at der igen skal afholdes Fagligt 

Udsyn. Denne gang i marts måned 2016. 
 
RB skal nedsætte en arbejdsgruppe som kan gå i gang med det forberedende arbejde. 

 
Endvidere skal der besluttes en dato (fredag) i marts måned 2016. 

 
Bilag vedlagt: 

 
Indstilling: 
RB nedsætter en arbejdsgruppe og beslutter datoen for arrangementet afholdelse. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
Beslutning: 
Vi holder fagligt udsyn den 4. eller den 11. marts 2016 – Per undersøger hvornår det 

kan lade sig gøre i Rebild. Arbejdsgruppe består af: Mads - Anni – Birthe – Susanne – 
Jeppe – Sisi. 

 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.7 Samarbejde med Socialpolitisk Forening i Århus  
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
DS/Region Nord har gennem en årrække lavet fælles socialfaglige arrangementer med 

Socialpolitisk Forening i Århus – det har været aftensarrangementer om eks.vis 
Kontanthjælpsreformen, uddannelsen til socialrådgiver, arbejdet med udsatte 
børn/familier osv…. 

 
Der har på det seneste været problemer i samarbejdet med foreningen og nogle af de 

aktive personer i foreningen, i forbindelse med aktuelle debatter. Det har omhandlet, 
at kritik i en given sammenhæng er blevet rettet mod socialrådgiveren på gulvet, og 

ikke som en kritik mod lovgiverne eller som en systemkritik. 
 
Jeg har påtalt dette overfor foreningens formand og nogle af dens medlemmer, uden 

at det dog er blevet taget til efterretning. 
 

Jeg har derfor sat samarbejdet på stand by og meddelt, at jeg ønsker at drøfte det 
fortsatte samarbejde med min bestyrelse. 
 

Kan endvidere oplyse, at de afholdte arrangementer altid har været dagsaktuelle og 
helt oplagte at sætte til debat i offentligheden. 

 
Bilag vedlagt: 
 

Indstilling: 
RB drøfter om vi fortsat skal samarbejde med Socialpolitisk Forening, og i så fald, på 

hvilke betingelser. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
Beslutning: 

Regionsbestyrelsen kan støtte op om Socialpolitik Forenings formålsparagraffer. 
Regionsformanden tager kontakt til lokalforening Århus med henblik på præmisserne 
for det fremtidig samarbejde – herunder kritik af DS-medlemmer. 

 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.8; Folkemødet på Bornholm 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Dansk Socialrådgiverforening deltager for 3. gang i Folkemødet på Bornholm. 

De 3 regioner har denne gang valgt at invitere 3 tillidsrepræsentanter fra hver region 
med på mødet. 
Folkemødet finder sted i Allinge i perioden 11. juni til 14. juni 2015.  

 
I Region Nord er der kun 2 TR der har tilmeldt sig. 

 
Derfor udbydes den 3. og sidste plads til et RB-medlem. 

 
Betingelsen er, at man selv beder om fri med løn eller bruger ferie eller afspadsering, 
samt selv finder overnatningsmulighed. 

DS betaler transport tur/retur samt diæter for de 4 dage. 
 

Man er en del af DS`s delegation. 
 
Bilag vedlagt: 

Notat om diæter i DS. 
 

Indstilling: 
Det besluttes at tilbyde ledig plads til RB-medlem hvis der er en mulig kandidat. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

Beslutning: 
Punktet udgår, da alle pladser er optaget. 
 

Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

2.9 Årsregnskab 2014 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
 

Ledelsesberetning 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

 
Årsrapporten udviser et overskud på t.kr.18, hvilket er et tilfredsstillende resultat, da der 

var budgetteret med et underskud på t.kr. 53. 

 

Den politiske organisation 
Der er forbrugt t.kr. 55 mindre end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes at der er blevet brugt 

t.kr. 33 mindre på lønudgifter til formanden – da hensættelser til formanden ikke længere 

udgiftsføres i regionerne, men betales af centrale konto.  

 

Faglige aktiviteter 
Vedrørende faglige aktiviteter har der været et større forbrug på ca. 169 t.kr, hvilket skyldes 

vores store medlemsarrangement i foråret 2014 - fagligt udsyn, samt en ekstra antal 

medlemsarrangementer i efterår 2014 – Merforbruget er besluttet af Regionbestyrelsen. 

 

Udgifter og tildeling til TR aktivitet skal ses over en 2 årig periode (2013 og 2014), idet DS 

hovedbestyrelse besluttede i 2011, at tildelingen indenfor en repræsentantskabsperiode kunne 

anvendes i hele repræsentantskabsperioden. I 2013 blev anvendt ca. 250. t.kr mindre end 

tildelingen. Det mindre forbrug i 2013 sammen med tildelingen i 2014 er planlagt skal bruges 

til øget TR-aktiviteter i 2014. Det betyder bl.a. at vi kunne tilbyde en række 

tillidsrepræsentanter kursus i ”TR som meningsdanner”, samt kursus om ”Et godt psykisk 

arbejdsmiljø”. 

 

Drift – administration 
På de store driftskonti har DS haft et mindre forbrug på lønninger på 180 t.kr. ift. budgettet og 

forbrugt 30 t.kr. mindre på en række af de mindre driftskonti. 

 

Ejendom er der forbrugt 19. t.kr. mindre en budgetteret 
 
Bilag vedlagt: 

Bilag 2.9.1 – Årsregnskab 2014 
 

Indstilling: 
Regnskabet gennemgås og det indstilles at bestyrelsen tager orientering til 
efterretning og kan godkende årsregnskabet 2014 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen godkendte årsregnskabet 2014 

 
Den videre opfølgning:  
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

3.1 HB-dagsorden 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Der er HB-møde i København d.29. og 30. april. 

Der er endnu ikke udsendt dagsorden, men den eftersendes snarest muligt. 
 
Bilag vedlagt: 

 
Indstilling: 

RB drøfter udvalgte punkter, for at tilkendegive meninger og holdninger til HB-mødets 
dagsordenpunkter. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

Beslutning: 
På næste RB-møde drøftes fusionsplaner mellem FTF og LO 

 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

4.1 Faglighed under pres 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Korts status 

 
Bilag vedlagt: 
 

Indstilling: 
RB tager orientering til efterretning. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning.  

 
 

Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 27. april 2015 

 
 

4.2 Praktikpladser 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Mads vil kort orientere om sit møde med Finn Laursen og Lise Rytter Krog vedrørende 

praktikpladser 
 
Bilag vedlagt: 

 
Indstilling: 

RB tager orientering til efterretning. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 

Den videre opfølgning: 
 
 


