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Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 
 
Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj 
 
Program 
Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 
Mødet begynder kl. 09.30   
Frokost fra kl. 12.00 – 13.00 
Mødet slutter kl. 14.30 
 
 
Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialraadgiverne.dk   
 
Der er afbud fra:  
 
 
 
Tilstede 
Anni Christensen, Jeppe Andersen, Chanette Stefansen, Susanne Staun, Mads 
Bilstrup, Stinne Willumsen, Lena Skovgaard, Helene Flintholm – SDS Århus, Karina 
Søborg (2.supp), 

 

 
 
Afbud 
Niels Skinnerup, Mik Andersen – SDS Aalborg, Sisi P Pedersen, Birthe Madsen, Sune P 
Kirketerp, 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. 
 
2. Beslutningspunkter 
 
2.1 Placering af RB-møder (MB)   09.30-09.45 
2.2 DS 2022 (PV)    10.00-12.00 
2.3 Fagligt udsyn 2016 (MB)   13.00-13.30 
2.4 Rekruttering (MB)    13.30-14.00 

4 gode råd (Stwi) 
Organisationsgraden 
TR i vores kommuner    

 
 
 
3. Politisk diskussion 
 
3.1 HB-dagsorden (MB) 
 
 
4. Orienteringspunkter 
 
4.1 Medlemsarrangementer efterår 2015  09.45-10.00 
 
 
 
5. Evt. 
Uddannelsesudvalg – administrationsuddannelse – Stinne sidder i udvalget, men har 
flere gange været nød til at melde afbud pga. tidsnød. Susanne vil gerne overtage 
Stinnes plads i udvalget. Det tages op på næste RB-møde.  
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Regionsbestyrelsesmødet d. 28. maj 2015 

 
 
2.1 Placering af RB-møder 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
På RB-mødet d.27. april drøftede bestyrelsen form og afvikling for kommende møder. 
Et af forslagene som fremkom på mødet, var at placere nogle af RB-møderne ude på 
arbejdspladser, og tematisere dem ud fra arbejdspladsens opgavevaretagelse. 
 
Det forslås at RB-mødet d.19. november afviklet hos ”Sverigesteamet” i Herning, og 
hvor bestyrelsen får oplæg og en drøftelse om ”Borås-modellen”. 
 
Mødet flyttes således fra Holstebro til Herning. 
 
Endvidere forslås det, at formandsskabet (formand, næstformand og kontorleder) 
løbende drøfter og vurdere, hvor og hvornår møder flyttes ”ud af huset”. 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
At RB drøfter og beslutter 2 ovenstående forslag. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen følger indstillingen. Senere kunne det overvejes at spørge de enkelte 
arbejdspladser, om de vil have besøg, hvor bestyrelsen kommer og høre om aktuelle 
projekter. Der er forslået Herning og Hjørring. 
Der bliver skrevet en lille historie i vores nyhedsbrev, når vi har været på besøg. 
 
Den videre opfølgning: 
Sisi har booket lokale på børnehjem ”Toften” den 19. november 2015 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 28. maj 2015 

 
 
2.3 Fagligt udsyn 2016 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
På seneste RB-møde nedsatte RB en arbejdsgruppe bestående af Anni, Birthe, 
Susanne, Sisi, Jeppe og Mads, som skal ideudvikle og planlægge kommende Fagligt 
Udsyn. 
 
Datoen for arrangementet er fredag d.4. marts 2016. 
 
Indtil videre er der kommet input og forslag fra Jeppe (se bilag). 
 
RB drøfter den videre planlægning og kommer med gode forslag til oplægsholdere og 
workshops. 
 
Bilag vedlagt: 
Input og forslag fra Jeppe. 
 
Indstilling: 
At RB drøfter ovenstående. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen kom med en masse gode forslag til hovedoplæg og workshops. Mads 
arbejder videre med forslagene. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.4; Rekruttering 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
På seneste RB-møde besluttede RB at der skulle udarbejdes en oversigt 
organisationsprocenten i de 30 kommuner og 2 regioner i Region Nord; samt en 
oversigt over, hvor der mangler at blive valgt TR. 
 
Ud fra disse oplysninger (som er vedlagt som bilag) drøfter og beslutter RB, hvor og 
hvordan vi skal iværksætte initiativer, som kan fremme klubarbejdet, så der bliver 
valgt TR og samtidig få hævet organisationsprocenten. 
 
Denne indsats skal ske i et tæt samarbejde og dialog med de ansvarlige konsulenter 
på arbejdspladserne/kommunerne. 
 
Endvidere har RB-medlem Stinne og Sune udarbejdet gode råd til TR om rekruttering 
af ikke-medlemmer. Disse råd indgår i drøftelsen og kan efterfølgende sendes ud til 
de valgte TR. 
 
Bilag vedlagt: 
Organisationsprocent 
TR-oversigt 
Gode råd til TR. 
 
Indstilling: 
RB drøfter og beslutter hvilke kommuner/arbejdspladser som der skal arbejdes videre 
med, og hvilke initiativer der skal iværksættes. 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen har besluttet at i følgende kommuner (Aalborg, Skanderborg, Farvskov, 
Hedensted, MariagerFjord, Vesthimmerland) skal der gøres en indsats ift. at øge 
organisationsprocenten – til næste RB-møde vil de relevante konsulenter inviteres til 
drøftelse af hvilken indsats/ressourcer der skal tages i brug.  
 
Det laves få rettelser i notatet – ”gode råd til TR”  
Både ”Gode råd til TR” og ”kend argumenter” sendes ud til TR 
 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 28. maj 2015 

 
 
3.1; HB-møde 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Der er HB-møde d.2. juni 2015. 
Det er et 1-dags møde. 
Dagsorden eftersendes, og RB drøfter udvalgte punkter fra dagsorden. 
 
Bilag vedlagt: 
HB-dagsorden eftersendes. 
 
Indstilling: 
RB drøfter dagsorden. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
RB drøftede dagsorden. 
 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 28. maj 2015 

 
4.1 Medlemsarrangementer for efteråret 2015. 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Mads giver en kort orientering om status. 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Mads gav en kort orientering om mulige medlemsarrangementer i efteråret. 
Derudover kom der forslag til medlemsarrangementer, som Mads vil arbejde videre 
med. Aftaler skal være på plads inden sommerferien. 
 
Medio august udsendes der en medlemskalender for efteråret 2015 
 
Den videre opfølgning: 
 
 


