
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde for faggruppen tortur- og 
traumebehandlere den 16. oktober 2015 i DS lokaler København K 
 
Deltagere: Margrethe Bennike, Silja Hjortvald, Johanne Gregersen, Matilde 
Kromann-Larsen, Marianne Jensen. 
Afbud: Lis Kristiansen (kasserer uden fremmøde) 
 
Dagsorden: 

1. Januar-møde rammer og temaer 
2. Program 
3. Generalforsamling 
4. Socialrådgiverdage 
5. Evaluering af temadagene sep 15. 
6. Evt. 

 
1) Næste temadag: 25. januar 9:30-15. Johanne booker lokale ved Dignity  

Forslag til temaer: ressourceforløb? Er det resultaterne? Indfødsret? Kontanthjælpsregler? 
Ændrede refusionsregler (både ydelser og vedvarende pensioner)? Pensionsregler 
flygtninge? 

Økonomisk har faggruppen et overskud fra vores tilskud. Tilstrækkeligt til at afholde 
udgifter for januar. Aktivitetspuljen kan søges igen i maj 16.  

Vælger at opprioritere kontant/integrationsændringer, og hvad vi skal være ekstra 
opmærksomme på. Evt med refusionsregler også. Fx oplæg ved Janne Dyring. Hvis Janne 
ikke kan, foreslås 29. januar eller anden. Marianne kontakter Janne. 

Ressourceforløbsoplæg kunne være ved Cabi. Men én time er utilstrækkeligt. Evt til 
efteråret.  

2) Program 

9:30-10 Morgenmad. 

10-11+ 11:15-12: lov 100. ændringer af int.lov, ydelser, børneydelser. 

13:00 Refusionsregler.   

14:15 Generalforsamling:  

3) Generalforsamling: 

Formand Margrethe på valg, genopstiller ikke som formand, men gerne til bestyrelsen og 
med max. støtte til ny formand.  Marianne som suppleant er på valg, opstiller til 
bestyrelsen. Muligt kassérervalg - tilbud til Lis om at hun kan træde fra og ny kasserer kan 
vælges i øvrig bestyrelse. Valg af 2 suppleanter. Nye medlemmer opfordres.   

Husk forslag til emner på september-temadage.   

4) Socialrådgiverdage 

Margrethe deltager med en faggruppestand. Tanja og Ida fra Oasis vil også deltage – 
medbring gerne materialer om området.  

5) Evaluering 

Umiddelbart gode tilbagemeldinger. Interessante alternative aktiviteter – familiearbejdet 
er evt mulighed for fonde og samarbejder med kommuner. Relevant overblik over de 



mange forskellige typer mentorordninger.  Selve dagene kunne have være mere 
jurafagligt, men emnet lagde ikke op til det.  

6) Evt. 

Udlændingestyrelsens undervisning/oplæg. Har været afholdt allerede i Kbh, men kommer 
igen i 3. december kl. 10-14. Alle opfordres til at skrive sig på netværkslisten.   

 


