Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Sektionen for selvstændige d. 15.01.16
Til stede: Susanne Thue Cudjoe, Eva Terkelsen, Anne-Marie Wulf, Birgitte Junø, Birthe
Møller, Charlotte Holmershøj og Rikke Ludvigsen
1. Valg af referent og ordstyrer:
Ordstyrer: Charlotte og referent: Rikke

2. Status af 2015 - orientering fra Anne-Marie
Bestyrelsen udbød flere arrangementer i 2015 og måtte erfare, at der ikke var
tilstrækkelig tilmelding til mange af dem, hvorfor flere blev aflyst. Senest var
Julefrokosten, hvor afbud på dagen betød, at kun bestyrelsen mødtes.
Vi iværksatte en medlemsundersøgelse og forsøgte at efterleve de ting
medlemmerne havde udtrykt ønske og behov for, men det lykkes ikke at få
deltagelse til arrangementerne. Det giver anledning til tanker om, hvad vi skal
gøre anderledes.

3. Generalforsamling 2016
Generalforsamling foregår hele formiddagen, frokost og efterfølgende
workshop med Jesper Christiansen http://edgeware.eu/workshops/rethinkdk/ . Der skal være rigelig tid til GF. Det undersøges om vi kan være på MBK
og alternativt Gammel Vartov.
Vedtægterne er gennemgået med henblik på at finde ud af, hvorvidt de
eventuelt skal ændres i forbindelse med Generalforsamlingen.
Vi fandt ikke grundlag for at stille ændringsforslag til vedtægterne udover, at
Charlottes sender udkast til forslag til generalforsamlingen om en redaktionel
gennemskrivning af vedhægter til bestyrelsen samt prøver at formulere et
forslag til, hvordan man forholder sig i tilfælde af stemmelighed. Begge
sendes til skriftlig høring i bestyrelsen, således at forslagene kan udsendes
med den foreløbige dagsorden for Generalforsamlingen.
Vi har drøftet ændringer af vedtægter i forhold definitionen af Selvstændig
virksomhed og er enige om at den nuværende formulering er dækkende.
Birgitte er dirigent og Charlotte er referent på GF. Anne-Marie fremlægger
formandens beretning, Susanne regnskab og budget og Rikke handleplanen.
Susanne, Eva, Birgitte og suppleanter er på valg.

Susanne genopstiller ikke, Eva stiller sit kandidatur til rådighed/er til rådighed
for genopstilling og Birgitte genopstiller.
4. Bedste håb for Sektionens fremtid
Dette punkt er sat på dagsordenen efter et år med et lavt fremmøde, så vi har
fundet anledning til at drøfte om, hvorvidt det skaber mening at opretholde
sektionens eksistens.
Efter drøftelse når vi frem til, at det stadig er vigtigt med opretholdelse af
sektionen og alles bedste håb er, at vi fortsat kan skabe et meningsfuldt
fælleskab – og gerne for flere.
5. Handleplanen 2016
Formål: Målet for bestyrelsens tiltag vil være at skabe meningsfulde
fællesskaber
Indhold /Aktiviteter:
At iværksætte netværksstøttende aktiviteter i landet.
At understøtte nye selvstændige socialrådgiveres etablering
At lave sociale aktiviteter/arrangementer
Eksempler på mere konkrete initiativer kan være netværksarrangementer
mere lokalt, mentoring/coaching af nye, fyraftensmøder i regionerne om at
blive selvstændige, faglige temadage, julefrokost/sommerfest, inspirationsdag
med egne kræfter eller arbejde med profileringsstrategi

6. Regnskab 2015 og budget 2016
Det foreløbige regnskab for 2015 blev fremlagt. Konklusion er at vi selv med
udestående fordringer har holdt budgettet indenfor de afsatte rammer.
Budget 2016
Bestyrelsesmøder : 75.000 kr.
Generalforsamling: 35.000 kr.
Aktiviteter
: 28.000 kr.
Diverse
: 10.000 kr.
143.000 kr.
Det endelige Regnskab 2015 og budget 2016 udsendes med foreløbig
dagsorden til Generalforsamling primo april.
7. Årshjul
Januar: Bestyrelsesmøde d. 15.1.16
April: Bestyrelsesmøde over Skype som forberedelse til GF d 26.4.16
Maj: Generalforsamling og workshop d. 9.5.16
Juni: Bestyrelsesmøde konstituerende d. 20.6.16 i København
August: Bestyrelsesmøde + netværksarrangement d. 23.8.16 i Region Syd
Oktober: ”Oktoberfest og inspirationsdag” d. 7.10.16 i København

November: Bestyrelsesmøde + netværksarrangement d. 1.11.16 i Region Nord
samt REP 2016. Årshjulet er sammensat med det for øje, at GF 2017 kan
afholdes i januar og dermed skabe en tættere sammenhæng mellem GF og
HP.

Eventuelt
Der mangler referater af bestyrelsesmøder til hjemmesiden, så alle referenter
bedes sende deres til Homer hurtigst muligt.

Rikke Ludvigsen

