
 
Dagsorden & referat bestyrelsesmøde  

SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE  
    

Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14  

Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet.  
 

1. Valg af referent - Eva 

2. Godkendelse af referat af 19.06.2015 - Godkendt 

3. Status og drøftelse af aktiviteter 

 ”Sådan undgår du at få røven på komedie” jvnf. oplæg fra Rikke 

& Eva 

 Status på tilmeldte: Ganske få på nuværende tidspunkt. 

Nyt budget for temadag er tidligere fremsendt på mail til 

bestyrelsen. Det balancerer ved 7 deltagere ud over 

bestyrelsen (de 10 % af medlemmerne vi tidligere har 

besluttet, skal deltage for at gennemføre). 

Bestyrelsen besluttede at udbyde temadagen for andre 

selvstændige i vores netværk for kr. 1.200 - vi sender 

alle ud via vores netværk og via Facebook - Tilmelding 

til Rikke, for personer uden for sektionen ..... ( Anne-

Marie laver skitse til dagsprogrammet til udsendelse 

samt lægger op på Facebook- hvorefter vi andre deler)  

 Socialrådgiverdage (referat fra arbejdsgruppen er sendt ud til 

bestyrelsen) 

 reception ? 

 stand for selvstændige  

 Formål: Synliggøre sektionen OG vores mangfoldighed  

 Hvordan: Der skal sendes info-mail ud til sektionens 



medlemmer ... 

 Bemanding af stand: Bestyrelsen på skift fra kl 9 til 17 og 

9 - 16... (Turnus plan laves når vi har program for dagen) 

 Opsætning og nedtagning i fællesskab 

 Økonomi: ca. 3.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem, der ikke 

har betaling af anden vej + 12.000 for standen + transport 

+ Brochure /Pjece 

 

 BESLUTNING: 

 Vi dropper receptionen og sender i stedet budskabet til 

medlemmer af sektionen at "Vi selvstændige mødes i 

baren- for egen regning" 

 Sektionen afholder udgift til dobbeltværelse til de fra 

bestyrelsen, der ikke har betaling via anden vej. Hvis man 

ønsker enkeltværelse er differencen mellem enkelt og 

dobbeltværelse for egen regning. 

 Anne-Marie afholder selv udgift til deltagelse samt 

transport - mod at overtage den ene " Roll-up" 

 Birgitte afholder selv transportudgift. 

 Brochure/postkort eller anden kort info om sektionen for 

selvstændige: - DS vil evt. kunne hjælpe os med at trykke 

vores folder, hvis vi selv leverer "trykklar PDF-fil" – men 

vista-print er formentlig billigere. (vi har 2-3.000 til en 

brochere/ pjece/ postkort) 

 Arbejdsgruppen arbejder videre ud fra denne ramme 

 Profileringsstrategi 

 Næste skridt er at Anne-Marie, Rikke og Charlotte mødes 

igen og arbejder videre ud fra de input der bl.a, er kommet 

fra de sidste 2 dage - Charlotte tager initiativ til mødet. 

 Vi skal blive skarpere på ”hvem er vi?”, ”hvorfor er vi her?” 

osv... Medlemsundersøgelsen har bl.a givet input og mere 

klarhed over dette  

 Vi drøfter det på vores bestyrelsesmøde i fbm 



socialrådgiverdagene om tirsdagen ca. 16.30 - 18.00 

 Hjemmesiden 

 Susanne og Birthe sender mail ud om at linket nu er klar og 

opfordrer medlemmerne til at tjekke deres oplysninger på 

DS' s hjemmeside 

 Referater sendes - af den der laver referatet - til Homer - 

hg@socialrådgiverne.dk  

 Vi skal selv udvælge de artikler vi ønsker skal ind på 

hjemmesiden - og give Homer besked om at den konkrete 

artikel skal ind på hjemmesiden.... 

 Der er tilsyneladende stadig noget der ikke helt fungerer 

vedr. hjemmesiden  - Charlotte vil tage fat på IT-folkene så 

det kan udredes og komme til at fungere. 

 Suppleanter - med foto skal ind på hjemmesiden 

 Julefrokost 

 Birgitte og Susanne er i Arbejdsgruppen - de går i gang nu  

 Generalforsamling 2016 

 Rikke er væk hele marts - vi prioriterer at vi alle skal være 

der! Derfor vil vi gerne lave den i maj. Formentlig vil det 

skulle være sidst i maj ... ( ikke i uge 21) Anne-Marie laver en 

doodle. 

 Tema/ oplæg: Hvem/ hvad synes vi kunne være interessant 

?: 

Bo Kryger..... Hvad driver mig.?... 

Fremtidsforsker eller lignende ?..... 

Whistleblowing ?. 

"Den løsningsfokuserede tilgang - i relation til det at være 

selvstændig" (Jesper Christiansen ?) 

 Bestyrelsen er opmærksom på at handlingsplanen 

tidsmæssigt skal følge generalforsamlings perioden og ikke 

kalenderåret 

 Rikke og Anne-Marie arbejder videre og vi er velkomne til at 

sende input og forslag til emner... 
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4. Status Regnskab/Budget  

 Susanne gennemgår regnskabet og får det rettet via DS - Vi 

kan reelt ikke bruge det vi har p.t. til noget !  

 Susanne giver besked til Anne-Marie når de korrekte 

bogføringstal  mv er på plads – derpå gennemgår Anne-

Marie og Susanne økonomi og budget.  

 VI BESLUTTEDE AT ALLE SKAL have sendt deres frikøb, 

udgifter og transport ind inden for 1 uge efter vores møder - 

for at vi kan have kontinuerligt overblik over vores økonomi. 

5. Samarbejde med DS 

 Nyt fra DS: Der er ikke noget væsentligt nyt.... 

 Rikke, Anne-Marie og Charlotte har haft møde med DS' s 

nye sekretariatschef:  

 Der er en del der er udmeldt i fbm ophør af selvstændig 

virksomhed, pension mv - mere end 10% (8) er udmeldt.. 

 Vi har forsøgt på rigtig mange måder at imødekomme div. 

ønsker til arr. mv. - uden det egentlig har givet flere 

deltager i vores arr. 

 Vi kan bruge bladet endnu mere til at reklamere for vores 

arrangementer  

 Der aftales nyt møde med sekretariatschefen, DS har et 

ønske om at støtte op om alle sektioner og faggrupper. 

 Hvordan kan vi tiltrække flere til sektionen - få nogle til at 

blive/ andre til at melde sig ind ?  

 Hvad har vi egentlig af fordele ved at være 

medlemmer - ud over solidariteten og ønsket om at 

være med i et fællesskab ? 

 Kunne vi som medlem af sektionen, få rabat på 

annoncer i fagbladet ? (Charlotte vil tage fat i vores 

nye kommunikationschef.) 

 Nedsat kontingent det første år som selvstændig 

?(Dette vil være en GF/Rep-beslutning) 

 Kunne vi f.eks. Få en "selvstændig klumme-skribent i 



socialrådgiveren? (det vil formentlig kræve et indlæg 

ca. hver 2. mdr.) - Fokus på dilemmaer som 

selvstændig - Det skal være tydeligt at det er en 

selvstændig der skriver. 

Måske kunne bestyrelsen på skift skrive indlæg? 

(Charlotte vil undersøge rammerne for klummen - om 

det kan lade sig gøre) 

6. Afslutning og opsamling 

 Evaluering af bestyrelsesmødet 

7.  Eventuelt 

 Intet til referat 

 

 

Referent: Eva Marianne Terkelsen 

 


