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Referat 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden 
Der er kommet ekstra punkt ind om rekrutteringsmedarbejdere. 
Annemette giver en orientering om hvordan spørgsmålet er opstået. Der laves mail til dem der 
ikke er der om punktet og at det kommer på næste regionsbestyrelsesmøde. Punktet 
godkendes med 2 forbehold. Det ene er at der er en bekymring ved at beslutninger som denne 
laves uden at det har været i demokratisk proces i forhold til prioriteringer i foreningen. Det 
andet er at det ønskes drøftet hvilke prioriteringer regionsbestyrelsen ønsker fokus på ved 
ansættelse af rekrutteringsmedarbejder på næste møde.    
 
2.0 Regional uddannelsespolitik - drøftelse 
 Bilag 2.1: Regional uddannelsespolitik 
 
Magne holdt oplæg om hvilken viden har DS om studerende samt plan for rekruttering af de studerende. 
 
Annemette sidder i uddannelsesudvalget i København. Ftf afholder formøder hvor der kan drøftes diverse 
emner inden mødet. Der er satellitter på Bornholm og i Hillerød.  
Rasmus er formand for bestyrelse på Ucsj. Der er også ftf formøder. Der er satellitter i Nykøbing. 
Annemette sider i udvalg på off. Adm. 
Drøftelse af hvordan arbejdet i udvalgene foregår, hvilke punkter der drøftes på møderne. 
 
Ftf samler alle udvalgte til 2 dages møde 1 gang om året.’ 
Ds samler både ds repræsentanter, lærere og studerende. Det er uddannelse der drøftes. Ikke emner 
som rekruttering mv. 
 
Der laves meget arbejde indenfor dette område men det er meget fragmenteret. Hvordan kan det 
samkøres mere. 
 
Der drøftes i forhold til praktikvejleder. Der er meget fokus på hvad arbejdspladsen skal gøre og optimere 
men måske mangler noget forventningsafstemning inden de studerende kommer ud i forhold til 
arbejdspladskultur mv. samt hvordan lyttes der til praktikvejlederne.  Kan vi udøve mere indflydelse på 
skolerne indenfor dette område? Det skal på som punkt på et senere møde. 
 
Arbejdsgruppen laver en indstilling til generalforsamling  
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3.0 Samspil mellem SDS og DS på uddannelsesinstitutioner – drøftelse 
 Bilag 3.1: Samspil mellem SDS og DS på uddannelsesinstitutionerne 
 
Mai vil ringe til Signe og forhøre sig om deltagelse i regionsbestyrelsesmøde og fremtidigt samarbejde. 
 
 
 
 
 
4.0 GF2016 – bestyrelsens beretning – beslutning. Punktet udskydes til næste gang. 
 Bilag 4.1: Bestyrelsens beretning for perioden 2015-2016 
 Bilag 4.2: Arbejdsgrupper under RB.  
 Bilag 4.3: Aktivitetsplan 2014 - 2016  
  
5.0 REP.16 – forberedelse – drøftelse 
 Bilag 5.1: REP.16 – forberedelse.  
 
Der er i gruppen fundet uhensigtsmæssigheder i forhold til vedtægter. Hvad står der og hvad gøres i 
praksis. Der laves forslag fra gruppen. 
 
Minimumsstandarder er gennemgået, er det skal standarder? bruges det i praksis? Er det administrativt 
eller politisk vedtaget. Det ser ud til at det er vedtaget i 1998 og revideret i 2005.  
 
Vi laver et forslag om at minimumsstandarderne fjernes og at der bør på ny kigges på serviceniveau 
generelt til FU møde. Annemette laver forslag og får det på dagsordenen til næste FU møde. 
 
 Bilag 5.2: Hvad er det Repræsentantskabet vedtager 
 Bilag 5.3: REP. 16 frister 
 Bilag 5.4: Minimumsstandarder – sygemeldte medlemmer. Der er kommet 2 personlige 
henvendelser der er sygemeldt som giver udtryk for at de mangler bistand fra DS som bisidder. 
Der tilbydes ikke bisidder i forhold til den personlige sag. Der gives telefonisk bistand. 
Vi vil gerne sende forslag om øget ressourcer til at varetage socialrådgiverbistand når man er sygemeldt 
til ens personlige sag? Annemette laver forslag. 
 
Drøftelse af om vi skal foreslå at de studerende ikke betaler kontingent. Der er forskellige holdninger til 
det. Vil det så bare være svært at melde sig til når man er færdiguddannet? 
 
Drøftelse af skal vi foreslå nedsættelse af kontingent for ledige for at imødekomme dem der har ønsket 
lønsikring. Hvor mange melder sig ud når de bliver ledige? Der er aktuelt 361 ledige på landsplan. Det vil 
svare til ca. 300000 kr.  på årsplan hvis det nedsættes til det halve. 
 
Hvordan får vi faciliteret den politiske proces i foreningen og i forhold til repræsentantskab. Kan vi foreslå 
det til dem vi taler med fra nu af og frem til generalforsamling. Kan der være medlemsmøder omkring 
meninger og politik, hvordan er den demokratiske proces i DS, hvordan sikrer vi at dem der er delegeret 
også får ejerskab. De skal lige nu forholde sig til det der ligger men der er ikke tid og plads til at andre 
ting kan drøftes. Hvordan tales der politik og holdninger i klubberne. Kan der gøres noget for at tale 
repræsentantskab op i klubberne. Hvordan kan repræsentantskabsdeltagelsen gøres vedkommende for 
enkeltmedlemmer. Kan vi gøre det så at formøde deles mere op efter interesse, kan vi lave nogle 
ordførerskaber så at flere får ansvar og føler sig forpligtede, at det tydeliggøres hvad forventningerne er 
til en delegeret, hvad er repræsentantskabet, der skal være tid til delegationsmøder til 
repræsentantskabet. 
 
6.0  Evaluering af det udvidede FU – drøftelse 
 Bilag 6.1: Evaluering af det udvidede FU 
Hvornår er det, at en formand er repræsentant for regionsbestyrelsen/regionen og hvornår er det, at 
formanden er FU s repræsentant eller medlem af hovedbestyrelsen. 
 
Det er drøftet og udgangspunktet er, at regionsformanden bærer en repræsentation ind i FU og HB. 
Generelt opleves det som en fordel med et udvidet forum i FU. 



 
7.0 Budgetprioriteringer – drøftelse 
 Bilag 7.1: Budgetprioriteringer  
 
Til fremtidige budget og økonomiforhandlinger er det relevant at kigge på, og blive klogere på 
organisationens nøgletal over tid i forhold til DS’ 4 afdelinger, deres arbejdsopgaver og 
forholdet til varetage fællesskabets interesser også i forhold til formålet med DS2022. 
 
Forslag til model der kunne arbejdes med er, at et vist antal medlemmer bliver 
skæringsgrænse ift. regionernes andel af tilskud et eksempel kunne være: 
 
Grundtilskud til alle regioner ved medlemstal under 5000 medlemmer 
100 % af kontingentet for hvert medlem udover de 5000 medlemmer går til regionen 
 
8.0 HB 1/16 – drøftelse 
 Bilag 8.1: Dagsorden til HB 1/16 
 
9.0 Eventuelt 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Annemette El-Azem 
regionsformand 


