
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen stofmisbrug  

Afholdt i Odense den 24.november 2015.  

Deltagere: Morten Kirkegaard Petersen, Jannie Bertz, Carsten Depping 
Jensen og Karina Vendrup Andersen. 

Afbud: Jens Henrik Jacobsen, Cathrine Møller og Patrycja Wyszomirska. 

Referent: Karina. 

1. Siden sidst og socialrådgiverdage 

Vi deltog i socialrådgiverdage med en faggruppereception. Den var vel besøgt og der blev 
efterspurgt vores ’kanyle-indslag’. Dette vil vi tage med til næste gang. 

2. Økonomi 

Der er bestilt bannere/stativer med DS-logo og faggruppe. Jens står for bestilling, som gerne 
skal betales i dette regnskabsår. Jens følger op og melder tilbage til gruppen, hvis det ikke er 
muligt. 

Vi har ikke brugt alle midler. Overskud tilbageføres derfor til DS.  

3. Generalforsamling og temadag  

Diskussion om hvorvidt vi skal lave en temadag sammen med generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen skal afholdes inden april, hvorfor det besluttes at vi ikke kan nå at 
forberede en temadag. 

Det besluttes at holde generalforsamling d. 29.3.16 fra kl. 15.00-17.00. Forinden afholdes der 
bestyrelsesmøde i tidsrummet 12.00-15.00 

Morten står for rettidig indkaldelse via DS. 

Generalforsamlingen afholdes i København. Karina står for booking af lokale og forplejning i 
forbindelse med generalforsamlingen. 

Jens står for oplæg og afvikling af generalforsamlingen. 

Cathrine, Janni og Karina er på valg. 

4. UNGASS-konference USA 

Jannie vil gerne deltage i UNGGASS konference i New York i foråret 2016. Der er taget kontakt 
til Center for Rusmiddelforskning, for at høre om der kan etableres et samarbejde med dem 
omkring deltagelse i konferencen. Der afventes svar herpå. 

Argumentet for at tage på denne konference skulle være at vi kunne levere aftaler med 
fagbladet Socialrådgiveren om efterfølgende artikler om indhold og perspektiver ved 
konferencen, samt muligheden for at tage udgangspunkt i konferencen og temaet om 
afkriminalisering ved næste års temadag i faggruppen. 



5. Nye tiltag 

Vi bestræber os på at sende referater af bestyrelsesmøder o.l. til medlemmer af faggruppen. 

6. Høringssvar 

Morten har deltaget i en arbejdsgruppe omkring de nationale retningslinjer for den sociale 
stofmisbrugsbehandling.  

  

Eventuelt: 

Ved næste bestyrelsesmøde skal vi have et overblik over hvilke konferencer vi skal deltage 
ved, i år 2016, så det kan fordeles på bestyrelsesmedlemmerne. 

For fremtidige bestyrelsesmøder vil vi overveje om vi skal afholde møderne lokalt på 
hinandens arbejdspladser. 

Diskussion om synlighed af faggruppen: 

Skal vi være mere deltagende i debatter på forskellige medier (facebook, Socialrådgiveren, 
STOF). 

Ingen beslutninger blev truffet om, hvordan vi skal blive/være mere synlige som faggruppe. 

Temadag: 

Der drøftes mulige temaer til næste års temadag.  

- Afkriminalisering. Med udgangspunkt i UNGASS 2016. 
- Nye tendenser i behandling med inddragelse af Center for Rusmiddelforskning. 
- Arbejdspres. Hvordan opretholder vi en god behandling i en tid med effektiviserings- og 

sparekrav? 

Det aftales at vi skal vende mulige emner med kolleger og ledere, for at ’spore’ os ind på 
interessen.  

 

Carsten booker igen lokale og mad til næste bestyrelsesmøde. 

 

 


