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Deltagere: Rasmus Balslev, Charisma Fries, Mai Birk Andersen, Majken Tingstrøm, 
Mette Brix, Jens Kirk Poulsen, Christoffer Appel Hansen og Annemette El-Azem 
 
Afbud: Lykke Frederiksen, Katja Hoffmann Barfod, Rikke Helk og Ellen Bækgaard 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  

RB besluttede at tilføje et punkt til dagsordenen om orientering fra FU-seminar 11. og 12. 
april 2016. 

 
1.1 FU-seminar 11. og 12. april 2016 – (orientering) 

Annemette El-Azem (AEA) orienterede om evalueringen af det udvidede FU, herunder om 
drøftelser om RB’s kompetence sat i relation til HB-beslutninger, der rækker ind over de 
regionale budgetter mv.  AEA har foreslået FU, at det indstilles, at HB afsætter midler til en 
fælles udviklingspulje med det formål at sikre, at der altid er midler til fælles udviklingsak-
tiviteter. Alternativt må RB overveje at afsætte midler til en udviklingspulje i det regionale 
budget for at sikre, at der altid vil være midler til HB-beslutninger om fælles udviklingsak-
tiviteter. Desuden orienterede AEA om FU’s beslutning om, at budgetarbejdsgruppen skal 
undersøge mulighederne for at tilføre hver af regionerne opnormeres med en ekstra konsu-
lent. Emnerne vil blive dagsordensat til yderligere drøftelse på RB-mødet den 24. august 
2016. 

 
1.2 Medlemsarrangementer – (orientering) 

AEA orienterede desuden om iværksatte medlemsarrangementer, som alle kan ses på 
hjemmeside.  
 
Desuden arbejdes der på følgende medlemsarrangementer: 
- Et tværgående medlemsarrangement med filmfremvisning om uledsagede flygtninge-

børn kombineret med paneldiskussion.  
- Et regionalt medlemsarrangement med Anette Skals ph.d. om socialt arbejde på be-

skæftigelsesområdet. 
- Et regionalt medlemsarrangement for privatansatte som et socialt arrangement med 

mulighed for networking. 
- Fortsat netværksmøder for ledige. 
- Minisocialrådgiverdage under temaet stress – eventuelt afholdt i hhv. København og 

Nykøbing Falster. 
 
2.0 Ny fra regionskontoret (orientering) 

Lene Kastaniegaard (LK) orienterede om ansættelser af henholdsvis en organiseringskon-
sulent og en faglig konsulent pr. 1. maj 2016 samt opslået tidsbegrænset stilling som fag-
lig konsulent med tiltrædelse 1. juni 2016. Desuden orienterede LK om regionskontorets 
overvejelser om at anvende yderligere ressourcer på organiseringsarbejdet. RB vil blive 
orienteret så snart, der foreligger nyt. 
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3.0 Årsregnskab 2015 samt evaluering af RB’s tilsyn med formandens udgif-
ter (beslutning) 
LK orienterede om årsregnskabets resultat og at overskuddet på kr. 323 t.kr. primært skal 
forklares med sparsommelighed samt udskydelse af aktiviteter fra 2015 til 2016. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender årsregnskabet for 2015, herunder AKUT-regnskabet, og ta-
ger forklaringen om manglende muligheder for at iagttage RB’s retningslinjer for forman-
dens udgifter til efterretning. 
 
Beslutning: 
RB tilsluttede sig indstillingen. 
 

4.0 Revision af budget 2016 (orientering) 
LK orienterede status på revision af budgettet, herunder at RB vil blive forelagt et forslag 
til revideret budget for 2016 på mødet den 25. maj 2016.  

 
 RB henstillede, at der meget snart blev en afklaring på revision af budgettet. 
  
 
5.0  GF 2016 – beretning (beslutning) 

Indstilling: 
Det indstilles, at RB på mødet kommer med input til beretningen og at regionsformanden 
efterfølgende udarbejder et udkast til beretningen til første behandling på RB-mødet den 
25. maj 2016. 
 
Beslutning: 
RB tilsluttede sig indstillingen og kom med følgende input: 
 
Form: 
- Korte tekststykker  
- Mange overskrifter 
- Opdeling i: det generelle, det særlige og det konkrete 
- Længde må max være 10 sider 
- Fortællersprog 

 
Indhold: 
- Grafisk gengivelse af ”hvem er vi?” med medlemsfordeling, TR-dækning og præsenta-

tion af regionskontor mv.  
- Medlemsaktiviteter 
- Organiseringsarbejdet, herunder ansættelse af organiseringskonsulent 
- Klubber der arbejder på styrke fællesskabet 
- Strategi ift. Region Hovedstaden 
- TR-vilkårsprojekt 
- Lønprojekt 
- Gode medlemshistorier som fx TR-afskedigelse i Egedal Kommune og tvistesager 
- Indsats på udfordrede arbejdspladser 
- Folkemødet 15/16 
- SDS, RB og uddannelsesindsatsen 
- Regionsformandens repræsentationer 
 
 

6.0 GF 2016 – aktivitetsplan (1. behandling) 
Indstilling:  
Det indstilles, at RB forholder sig til input fra medarbejderne, herunder foretager en priori-
tering, samt kommer med eventuelle yderligere forslag til aktivitetsplanen og at regions-
formanden på denne baggrund udarbejder et udkast til en aktivitetsplan for 2017-2018, 
som førstebehandles på RB-mødet den 25. maj 2016. 
 
Beslutning: 
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RB kom med en række forslag til såvel indhold til en aktivitetsplan for 2017-2018 samt 
proces for vedtagelsen af denne. På den baggrund nedsatte RB en arbejdsgruppe beståen-
de af Mai Birk Andersen og Annemette El-Azem, som skal komme med et forslag til hen-
holdsvis indhold til aktivitetsplan samt proces for vedtagelsen af denne til førstebehandling 
på RB-mødet den 25. maj 2016. 
 

7.0  REP 16 – rekruttering af delegerede til REP. (beslutning) 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter, hvilke tiltag der skal sættes i værk i målet om at øge antal-
let af medlemmer, der opstiller som delegerede til REP. 
 
Beslutning: 
RB besluttede at iværksætte et medlemsmøde om demokratiet den 24. august 2016 om 
eftermiddagen og at regionsformand og kontorleder bl.a. til brug for medlemsmøde mv. 
arbejder videre med udarbejdelse af en pixiudgave om ”Den korte vej til indflydelse i DS”. 
Desuden at der den 25. maj 2016 i forbindelse med RB-mødet afvikles en ringedag til 
TR’ne med henblik på at annoncere såvel GF som REP. og opfordre til lokale drøftelser om 
påvirkning af DS som fagforening. De RB-medlemmer, der har mulighed for det, møder en 
time før RB-mødets opstart og opstarter ringedagen. Endelig overvejes muligheden for at 
udarbejde videoer om ”Den korte vej til indflydelse”. 
 

8.0 Minimumsstandarder samt bistand til sygemeldte medlemmer (orientering) 
AEA orienterede om, at hun har fremsat de nævnte forslag for FU med henblik på indstil-
ling til HB. 

 
9.0 Samspil mellem SDS og DS på uddannelsesinstitutionerne (orientering) 

Mai Birk Andersen orienterede de drøftelser, der har været med SDS om samspillet med 
DS. Charisma Fries supplerede og udtrykte et ønske om en udtalt politik fra DS, Region Øst 
til brug for etablering af SDS, Øst. 
 
Charisma orienterede desuden om, at Lizette Lerche, fra Roskilde er Signe D. Jørgensens 
suppleant og skal indkaldes til RB-møder, mens Signe er i udlandet. 
 
På baggrund af tilbagemeldinger fra Mai og Charisma besluttede RB dagsordensætte punk-
tet på RB-mødet den 24. august med henblik på en grundig drøftelse. 

 
10.0 HB-møde 2/16 den 27. og 28. april 2016 
 AEA orienterede om følgende punkter: 
 
 7.  Dispensation for tilhørsforhold til region 
 18.  Køb af Toldbodgade 19B, stuen 
 22.  Modernisering af klagesystemet 
 17.  SDS og socialrådgiverdage 2017  
 
11.0 Eventuelt 

AEA orienterede om indkomne ansøgninger om tilskud til aktiviteter som følge af Velfærds-
alliancens aktioner den 12. maj 2016 og at der ydes tilskud på max 500 kr. til de arbejds-
pladser/kommuner, der søger.  

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Annemette El-Azem 
regionsformand 


