
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen af socialrådgivere i 
fagbevægelsen, den 2. december 2015. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 
 

Referatet blev godkendt. Referatet fra sidste møde er ikke indsendt til DS. Rikke vil sørge for 
at indsende det. Fremover skal referaterne sendes til Søs. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

3. Opfølgning på punkterne fra sidste møde. 

 Er indeholdt i de øvrige punkter på dagsordenen. 

4. Kommende aktiviteter i faggruppen 

Der er seminar I Fredericia d. 14. – 15. april 2016. Meget spændende indhold. Der er søgt 
midler i aktivitetspuljen til afholdelse af seminar. Faggruppens medlemmer opfordres til at 
holde sig orienteret om hvornår man er seminar ansvarlige. 

Bestyrelsen overvejer at stå for en temadag i løbet af foråret. Temadagen kunne handle om: 
Civilt søgsmål mod Ankestyrelsen. Omdrejningspunktet skulle være ” det nye 
arbejdsskadebegreb ”. Hvordan komme vi videre med den tendens vi ser i forhold til, at 
ulykker ikke bliver anerkendt. At man i Ankestyrelsen vurderer at skaden går over af sig selv, 
eller at vi får afslag på anerkendelse af ulykke med henvisning til, at der er tale om beskeden 
belastning, der ikke er egnet til at overvinde kroppens naturlige styrke. 

Vi har nok også brug for at få hjælp til at finde ” de rette sager ” til civilt søgsmål. 

Dagen kunne være en fordeling mellem at vi ser på arbejdsskadesager og sociale sager.  

Der er penge på kontoen til at afholde en temadag.  

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Lotte, Rikke og Stephan. Vi mødes i december. 

Lotte udsender mail til faggruppen om der skulle være andre emner som man ønsker på en 
temadag. 

5. Økonomi 

Stephan orienterer generelt om faggruppens økonomi. Det ser fint ud. Det er første gang vi 
har brugt DS til at stå for den økonomiske del af et seminar. I det store og hele er det gået 
godt. Der er stadig 47.000 på kontoen, men vi mangler at betale diverse regninger. Problemet 
er at vi, på trods af rykkere, ikke har modtaget de nødvendige bilag de skal foreligge før vi kan 
afregne. 

6. Hjemmeside 



Vi gennemgår hjemmesiden. Fremover skal referat sendes til Søs. Hun vil så sende ud til 
faggruppen medlemmer. Hun vil også linke til lokalgrupper og seminaransvarlige. 

Vi aftaler at Stephans indlæg i det sidste fagblad, om seminariet i Vilvorde, sendes til DS så 
det kan komme på hjemmesiden. 

Vi skal selv være opmærksomme på at rette vore kontaktoplysninger på hjemmesiden 

 

7. Nyt fra DS. 

Behandles under punkt 8 

8. Tilbagemelding fra mødet i DS. Stephan og Rikke deltog. 

Rikke og Stephan havde først møde med Søs hvor der blev talt økonomi og 
kontaktpersonordning. Søs er fremover vores kontaktperson. På økonomisiden er der 
problemer med at få dokumentation på de udgifter der har været i forbindelse med temadagen 
med Beskæftigelsesfaggruppen. Der arbejdes på sagen. 
 
Derefter var der møde med næstformanden Niels Christian. Centralt ønsker man i DS at de 
store faggrupper skal deles op i mindre grupper. Vi gjorde opmærksom på, at vi har en 
velfungerende faggruppe og under ingen omstændigheder ønsker at blive delt op i mindre 
lokale grupper. Faggruppen vil ikke kunne hænge sammen hvis det sker. Niels Christian gav 
udtryk for, at man kun ønske de meget store faggrupper opdelt. 
 
Rikke gav på mødet udtryk for over for næstformanden, at hun mener der bør være mulighed 
for at flere end faggruppe formændene deltager i faggruppeformandsmøde. Niels Christian 
lovede at se på det. 

Derudover ser vi gerne, at DS tager fat i et mere tværorganisatorisk samarbejde omkring de 
socialpolitiske statements… Evt. i samarbejde med 3F. 

 

9.Evt 

Rikke kontakter Vestsjælland v / Niels Lomholt vedr. seminar i efteråret 2017. Der skal være 
generalforsamling, så vi har brug for en dato. 

Lotte deltager d. 10 december i åbent samråd vedr. beskæftigelsesreformen, og på næste 
møde vil vi forholde os til hvad der sker på baggrund af det. Rikke har sørget for at orienterer 
DS om de henvendelser der har været på baggrund af DS opfordring til at melde tilbage på 
reformens og dens konsekvenser.   

Næste møder i bestyrelsen fastsættes til 24 februar og 11 maj. 

 

Lotte Fischer 03.12.2015 


