
 

Fagbevægelsens socialrådgiver 

Bestyrelsesmøde  

Onsdag den 3. juni kl. 10-14 

Tikøbgade 9 

2200 København 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der indsættes et nyt punkt 5. Hjemmeside 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst. 
Godkendt 
 

3. Opfølgning på bestyrelsesmøde den 19.marts. 
Rikke har fået oversigt over dem der er medlem af faggruppen. Af oversigten fremgår det, 
at der er en del som ikke har en logisk kontakt til faggruppen. Rikke tager derfor kontakt til 
Søs i DS, for at få en snak med hende om hvordan vi gør i forhold til kontakt til disse 
medlemmer.  
 

4. Nyt Fra DS. 
Rikke har været til Formandsmøde i DS. Man har der i forbindelse med DS 2022. kigget på 
Faggrupperne. Der er nogen af faggrupperne der er voldsom store, men med få aktive. Det 
vil man gerne fra DS central gøre noget ved. Faggrupperne kommer til drøftelse over det 
nærmeste tid. Men såvel bestyrelser og formænd vil blive inddraget. 
Bestyrelsen peger på at det kunne være ønskværdigt hvis man centralt fra lavede nogle 
kurser der specifikt går på det at sidde i en faggruppe bestyrelse. 
Rikke deltager alligevel ikke i Folkemøde på Bornholm. 
 

5. Hjemmeside. 
Der er stadigvæk ikke orden på oplysningerne på faggruppens hjemmeside hos DS. Dette 
vil snarest blive bragt i orden. Blandt andet skal bestyrelse listen opdateres. Der udover 
skal seminar listen redigeres. Da Hovedstaden skal tager sig af efterårs seminariet i 2018, 
vil Rikke og Lotte, vil i løbet af foråret 2017 tage kontakt til Region Hovedstadens 
socialrådgiver om hvem der vil deltage i planlægning af seminar. 
Lokalgrupper, samt Danmarkskort skal opdateres. Det skal undersøges hvem der med den 
nye opdeling sidder som lokalansvarlig. Der vil blive fremsendt nyt Danmarks kort via mail 
listen, samt besked om hvem der er lokalansvarlig. 



Der udover skal arrangementer fremover stå i vores kalender. Lottesørge for at de 
relevante oplysninger kommer på hjemmesiden via Homer fra DS.  
 

6. Evaluering af temadag med beskæftigelses faggruppe 
Vi vil fremadrettede gerne lave noget sammen med andre faggrupper, men vi skal være 
med fra starten. Niveauet var for lavet. Oplægsholderne var ikke gode nok. 

- Økonomi. 
Der har været en del bøvl med egenbetalingen, da DS system var gået ned. 
Ellers forestiller vi os at vi deler 50/50 
 

7. Kommende aktiviteter i faggruppen. 
Der er temadag den 8.juni. Seminar i september. København vil arbejde på at lave en 
temadag i løbet af efteråret. Der er socialrådgiverdage den 9-10. november. Vi tager på 
næstkommende bestyrelsesmøde stilling til om en fra bestyrelsen skal deltager 
 

8. Økonomi. 
Der er efter sidste seminar et underskud på kr. 11.000- Lokalgruppen Fyn vil kigge nærmer 
på dette, da det anses for et vældigt stort underskud. 
Der er søgt om tilskud fra aktivitetspuljen i DS, til efterårs seminariet. Der forventes svar 
den 4. juni. 
Rikke kontakter vores bank i forbindelse med at det pt. kun er Stephan der står som 
ansvarlig. Dette skal laves om. 
 

9. Evt. 
Der aftales nyt møde den 9. september i Vestergade 32 Nyborg 

Referent: Rikke 

 

 
 

 

 


